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ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ ДЕРЖАВИ 

 

Аналіз наукової літератури з правознавства 
свідчить, що категорія “правова доктрина” тра-
диційно розглядається, як явище, притаманне 
міжнародному праву. В останньому майже по-
всюдно доктрина трактується як система по-
глядів і концепцій про сутність і призначення 
міжнародного права в конкретних історичних 
умовах (у широкому розумінні) та як наукові 
праці юристів-міжнародників (у вузькому) [6; 12, 
c.185]. Майже аналогічне визначення цього тер-
міна дається і в словнику-довіднику “Міжнаро-
дне право” [47, c.65]. По суті доктринальні дже-
рела міжнародного права визначаються як позиції, 
погляди найбільш відомих вчених-юристів, пере-
важно минулого часу, до яких звертаються у випа-
дках, коли прогалини у міжнародному праві не мо-
жуть бути заповнені відповідним договором або за-
реєстрованими рішеннями суду [12, c.185]. 

Дещо інше, але дуже близьке за змістом, 
тлумачення правової доктрини наводить в юри-
дичній енциклопедії України В.В.Копєйчиков, 
який резюмує, що “правова доктрина – це сукуп-
ність (система) наукових знань про певне пра-
вове явище. За відповідних умов доктрина права 
може бути розвинута у правову теорію з біль-
шою чи меншою мірою узагальнення. Співвід-
ношення між доктриною права і правовою тео-
рією є до певної міри відносним. За умови, що 
доктрина права охоплює широке коло принци-
пово важливих методологічних питань, вона мо-
же започаткувати розвиток відповідної теорії 
права. Але здебільшого доктрина права вхо-

дить до теорії права як її складовий елемент” 
(виділено мною. – П.П.) [84, c.275]. 

Аналогічні підходи спостерігаються і в на-
уці адміністративного права. Так, один з найві-
доміших фахівців у галузі науки адміністратив-
ного права В.Б.Авер’янов у щойно опублікова-
ному глибокому науковому дослідженні “Вико-
навча влада і адміністративне право” пише: 

“...існує об’єктивна потреба у створенні нової 
доктрини українського адміністративного права. 
У даному разі під доктриною розуміється не вся 
наукова матерія, а переважно сукупність основопо-
ложних, визначальних наукових ідей і положень 
адміністративно-правової теорії” [13, c.64].  

Такої позиції додержуються і автори юри-
дичного словника, які дають визначення тільки 
двом термінам, що належать до доктрин в юрис-
пруденції: “доктрина міжнародного права” і “до-
ктринальні джерела конституційного права” [12; 
84, c.274-275]. Цей термін обходять мовчанням 
енциклопедичні видання з конституційного пра-
ва [7]. Хоча в науці конституційного права не 
дуже часто, але все ж вживається термін “докт-
рина”: “доктрина розподілу влад”, “доктрина 
конституційної юстиції”, “конституційна докт-
рина”, “доктрина абсолютного суверенітету” та 
ін. [11, c.18, 21, 32; 67, c.176-177]. Більше того, 
категорія “конституційно-правова доктрина” по-
чинає ставати предметом спеціальних наукових 
досліджень [66]. Цікавою є спроба порівняль-
ного аналізу змісту понять «доктрина», «прин-
ципи», «теорія», «концепція» у конституційному 
праві, зроблена Н.О.Богдановою: «Особливим 

теоретичним утворенням (виділено мною. – 
П.П.) в системі науки конституційного права є 
доктрина. За характером логічного узагальнення 
конституційно-правового знання, смислового 
змісту і форми доктрина рівняється і з принци-
пами, і з теоріями, і з концепціями. Кожна із пе-
рерахованих теоретичних побудов може набути 
рис доктрини. Однак при цьому вона повинна 
нести додаткове навантаження в науці консти-
туційного права і бути особливим чином пов’яза-

на з практикою. Призначення доктрини полягає 
в утвердженні, поширенні, а можливо, насад-

женні, нав’язуванні ідей, що складають її зміст, з 
метою їх застосування в практичній діяльності. 
Тому доктрина завжди категоричніша, а за певних 
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обставин консервативніша від принципу чи теорії. 
Їй властивий у більшій чи меншій мірі догматич-
ний характер» [11, c.191]. 

Тобто, очевидною є ситуація вживання ка-
тегорії “доктрина” переважно у вузькому розу-
мінні слова, що, на нашу думку, слід оцінити, як 
явище неприйнятне і надто обмежене, не відпо-
відне сучасному рівню розвитку юриспруденції в 
цілому та методології юридичної науки зокрема. 
На нашу думку та думки деяких інших вчених, 
такі погляди на доктрину в праві надто звужені, 
збіднені, однобокі, неадекватні.  

У фінансово-правовій науці по суті зовсім 
не вживається категорія “фінансово-правова док-
трина держави” [8; 10; 41; 58; 59; 69;70]. Істори-
чно склалося так, що наука фінансового права, 
особливо в плані розвитку категорійно-понятій-
ного апарату науки, поступається розвитку таких 
галузевих наук, як наука конституційного права, 
наука адміністративного права та деяких інших 
галузевих наук правознавчого циклу. Проте на 
сучасному етапі і в науці фінансового права 
склалися достатні умови – гостра суспільна по-
треба у розвитку фінансово-правової науки, на-
явність критичної маси знань про нове фінансове 
право та достатньої кількості вчених-новаторів, 
що працюють у цій галузі науки – для того, щоб 
суттєво оновити категорійно-понятійний апарат 
науки фінансового права, привести його у відпо-
відність із сучасними вимогами фінансово-пра-
вової практики та можливостями новітньої фі-
нансово-правової теорії [10; 54; 55; 58]. Це спов-
на стосується і такої нової категорії для науки 
фінансового права, як “фінансово-правова докт-
рина держави”.  

На рівні окремих інститутів фінансового 
права категорія “доктрина” уже почала застосо-
вуватись. Зокрема, Ю.А.Крохіна пише: “принци-
повою особливістю юридичних категорій, що 
відрізняє їх від категорій інших наук, є нормати-
вне закріплення. На жаль, відносно правових ос-
нов бюджетно-правових категорій можна виді-
лити більше недоліків, ніж позитивних моментів. 
Однією з причин цього необхідно вважати відсу-
тність врахування доктринальної проробки бага-
тьох дефініцій, що містяться в Бюджетному ко-
дексі РФ” [36, c.24]. Дещо нижче Ю.А.Крохіна 
продовжує: “У зв’язку з цим виникає закономір-
не питання: чи повинна бюджетно-правова докт-
рина бути виключно науковим надбанням чи во-
на має право на життя з метою наступного офо-
рмлення в офіційному державному документі? 
Тут необхідно врахувати два моменти. По-

перше, будь-яке явище життєздатне тільки у від-
критій системі. Наукова замкнутість здатна при-
вести бюджетно-правову доктрину до хибного 
розуміння дефініцій, в тому числі категорій. По-
друге, далеко не всі суспільні відносини фінан-
сової сфери повинні мати правове оформлення. 
Правове регулювання окремих бюджетних від-
носин може виявитись незатребуваним. З метою 
уникнення надмірних витрат (матеріальних і со-
ціальних) необхідно бюджетно-правова доктрина 
з її здібностями до прогнозування” [36, c.24-25]. 
Нарешті Ю.А.Крохіна резюмує: “Поєднуючи 
зазначені аспекти, правомірно зробити висновок, 
що в сучасних умовах повинен відбутися процес 
наукової апробації бюджетно-правової доктрини 
і тільки потім – втілення її основних ідей в прак-
тику фінансової діяльності. Проте спостерігається 
і протилежне – багато категорій бюджетного права 
мають доктринальну розробку, яка відповідає сус-
пільно-політичним процесам, що відбуваються, але 
мало затребувані законодавцем” [36, c.25]. Тобто, 
наяву знову ж таки неадекватне, звужене, однобоке 
розуміння категорії “доктрина”. 

Якщо застосовувати аналогію, а вона у да-
ному випадку, на нашу думку, є доречною, то, 
наприклад, термін “доктрина” у Конституції Ро-
сійської Федерації застосовується у зв’язку з 
тим, що Президент РФ уповноважений “затвер-
джувати воєнну доктрину Росії” [33, c.36]. Таким 
чином, у даному випадку під доктриною мається на 
увазі не просто система поглядів, праць вчених-
конституціоналістів, як резонно зауважує Ю.М.То-
дика [66, c.43], а нормативно-правовий акт, що має 
відповідну юридичну силу і є обов’язковим на усій 
території держави. Також імперативний характер 
має відносно Президента РФ згадуване конститу-
ційне положення про те, що він повинен  затвер-
дити цю доктрину, а вже потім виходити з неї при 
прийнятті відповідних рішень. Отже, в даному ви-
падку до доктрин однозначно віднесено основопо-
ложні концептуальні ідеї, втілені в Конституції, 
інших нормативно-правових актах держави. 

В Конституції України категорія “доктри-
на” не вживається. Тим не менше наяву підстави 
для висновку про те, що і в Україні офіційне ро-
зуміння категорії “доктрина” тотожне відповід-
ному поняттю у Конституції Російської Федера-
ції, про що уже йшлося. Зокрема, в Указі Прези-
дента України “Про національну доктрину роз-
витку освіти зазначено: “З метою визначення 
стратегії та основних напрямів дальшого розвит-

ку освіти в Україні постановляю: 1. Затвердити 
Національну доктрину розвитку освіти (додаєть-
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ся). 2. Кабінету Міністрів України розробити та 
затвердити у тримісячний строк заходи з реалі-
зації Національної доктрини розвитку освіти на 
2002-2004 роки. 3. Центральним і місцевим ор-
ганам виконавчої влади забезпечити реалізацію 
Національної доктрини розвитку освіти та пе-
редбачити кошти на фінансування відповідних 
заходів” [3]. 

За своєю суттю чинна Конституція України 
ґрунтується на ліберально-демократичній докт-
рині. Вона дала змогу на концептуально новій 
основі вперше в історії українського конституці-
оналізму чітко закріпити принципи поділу влад 
(ст.6) і верховенства права (ст.8), політичну, 
економічну та ідеологічну багатоманітність 
(ст.15), пріоритет прав особи (ст.3), невідчужу-
ваність і непорушність прав людини (ст.21) то-
що. Тобто, в ній втілені концептуальні ідеї між-
народного конституціоналізму, апробовані сві-
товим досвідом. Істотну роль зіграла у цьому 
відношенні Концепція нової Конституції Украї-
ни, схвалена Верховною Радою України 19 черв-
ня 1991 р., особливо “Загальнометодологічні 
принципи концепції”, у яких зазначалося, що: 1) 
нова Конституція Республіки повинна ґрунтува-
тись на Декларації про державний суверенітет 
України; 2) через усю Конституцію повинні бути 
проведені ідеали правової держави; 3) в центрі 
уваги нової Конституції має бути людина як най-
вища соціальна цінність, її права і свободи та їх 
гарантії; 4) регулювання Конституцією суспіль-
них відносин повинно бути спрямоване на забез-
печення умов життя, гідних людини, формування 
громадянського суспільства; 5) Конституція по-
винна визначити пріоритет загальнолюдських 
цінностей, закріпи-ти принципи соціальної спра-
ведливості, чітко показати прихильність України 
до загальновиз-наних принципів міжнародного 
права [34, c.37-45]. Цим самим було закладено 
підвалини нової конституційної фінансово-пра-
вової доктрини української держави. Зокрема, у 
Конституції України передбачено, що: “Виключно 
законами України встановлюються: Державний 
бюджет України і бюджетна система України; сис-
тема оподаткування, податки і збори; засади ство-
рення і функціонування фінансового, грошового, 
кредитного та інвестиційного ринків; статус націо-
нальної валюти, а також статус іноземних валют на 
території України; порядок утворення і погашення 
державного внутрішнього і зовнішнього боргу; по-
рядок випуску та обігу державних цінних паперів, 
їх види і типи...” [1, Cт.92]. 

Як бачимо, між фінансово-правовою докт-
риною, закріпленою в Конституції держави та 
аналогічними доктринами, що знайшли своє ві-
дображення тільки у працях вчених юристів-
фінансистів, очевидна докорінна відмінність. 
Перша носить нормативний, обов’язковий, про-
грамний характер. Причому вона визначає не 
тільки ідеологію законотворення і в цілому нор-
мотворчості, а й правозастосовну і правовиховну 
діяльність. Саме конституційно закріплена фі-
нансово-правова доктрина і є фінансово-право-

вою доктриною держави. Тобто, під категорією 
“фінансово-правова доктрина держави” слід ро-
зуміти не якусь одну концептуальну ідею, а цілі-
сну систему ідей, поглядів, принципів, що знай-
шли нормативне закріплення у Конституції дер-
жави, її інших нормативних актах. Причому роль 
принципів у вираженні сутності правової докт-
рини, в нашому випадку у вираженні сутності 
фінансово-правової доктрини держави, особлива. 

Як справедливо відзначає німецький 
юрист-фінансист К.Фогель, “для фінансової сис-

теми з чинного правового регулювання (виді-
лено мною – П.П.) робляться специфічні висно-

вки, які стосуються безпосередньо фінансового 

права” (виділено мною – П.П.) [20, c.113]. Отже, 

“поряд з писаним виступає більш широке, непи-

сане право Основного закону” (виділено мною 

– П.П.) [20, c.113], тобто, його принципи. При-
чому, продовжує К.Фогель, “конституційне фі-
нансове право не може залежати від випадко-
вості, згідно з якою одні питання знайшли в тек-
сті Конституції повне відображення, а інші – ні” 
[20, c.113]. Незалежно від того, знайшли чи ні 
принципи  фінансової діяльності держави своє 
формальне закріплення у Конституції, вони не 
можуть бути порушені без негативних наслідків 
для практики цієї діяльності. Закріплення даних 
принципів у Конституції держави чи інших зако-
нах тільки більш послідовно та надійно забезпе-
чує їх практичну реалізацію, і не більше, а прин-
ципами вони є за своєю правовою природою. 
Цей дозаконний і в певній мірі навіть надзакон-
ний характер принципів фінансової діяльності 
держави, як і права взагалі, сприяє втіленню в 
життя та захисту основ конституційного ладу, 
конституційних прав та свобод людини і грома-
дянина. Правові принципи спрямовують та 
пов’язують законодавчу, виконавчу і судову гіл-
ки влади, виступають щодо них у якості своєрід-
них еталонів, зразків. Як писав відомий російсь-
кий юрист-фінансист О.М.Козирін, принципи 
права як основа нормативного регулювання є 
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певним камертоном усієї наступної нормотвор-
чості. Вони гарантують безперервність, послідов-
ність законодавчого процесу, забезпечують взаємо-
зв’язок права та законодавства, адаптують відпові-
дну нормотворчість держави до особливостей тра-
диційної правосвідомості населення [31, c.77]. От-
же, за своєю правовою природою принципи фінан-
сової діяльності держави є органічною складовою, 
ядром її фінансово-правової доктрини. Саме у них 
ця доктрина найпослідовніше проявляє свою онто-
логічну сутність, найглибше розкривається її зміст, 
найчіткіше визначаються межі фінансової діяльно-
сті держави та фінансового права. 

Стрижневий принцип фінансової діяль-

ності держави, який пронизує всю її наскрізь та 
вибудовує в стрункий ряд інші принципи галузі 
фінансового права, зумовлений публічною суттю 

самих державних фінансів і полягає в публіч-

ному характері цієї діяльності. Публічні фі-
нанси призначені для задоволення загального 
інтересу. Інакше кажучи, державні фінанси — це 
сукупність відносин, організованих державою, в 
процесі яких здійснюється формування, розподіл 
і використання загальнодержавних фондів гро-
шових коштів для реалізації її економічних, со-
ціальних і політичних завдань. Фінансова дія-
льність держави виступає як важлива і необхідна 
складова частина механізму соціального управ-
ління. Це знаходить свій прояв у тому, що аку-
мульовані державою грошові кошти спрямову-
ються в галузі народного господарства, соціа-
льну та інші сфери із врахуванням пріоритетно-
сті заходів, що фінансуються на відповідних ета-
пах розвитку країни, його зовнішніх та внутрі-
шніх умов. Завдяки фінансовій діяльності дер-
жави створюється матеріальна база, необхідна 
для успішного функціонування органів держав-
ної влади і управління, правоохоронних органів, 
забезпечення обороноздатності країни. У сферу 
безпосередньо державного управління входять 
лише державні фінанси. Це відносини по форму-
ванню лише тієї частини фінансових ресурсів, 
які мобілізуються державою в Державний і міс-
цеві бюджети, спеціальні урядові фонди чи на-
лежать державним підприємствам. Управління 
державними фінансами в економічно розвинутих 
державах регулюється вищими законодавчими 
органами через прийняття фінансового законо-
давства, затвердження державного бюджету і 
звіту про його виконання, запровадження чи від-
міну окремих видів податків, встановлення гра-
ничних меж державного боргу та інших фінансо-
вих параметрів. В залежності від державного 

устрою та політичної системи такими законодав-
чими органами є Верховна Рада в Україні, пар-
ламент у Великобританії, Національні збори у 
Франції, Конгрес у США, Бундестаг в ФРН, Фе-
деральні Збори в Російській Федерації і т.д. Ор-
ганізація оперативного управління фінансами 
здійснюється виконавчою владою держави через 
її відповідний фінансовий апарат.  

Звідси цілком очевидний другий принцип 

фінансової діяльності держави, який полягає 
в розподілі функцій в цій галузі між предста-

вницькими органами влади та виконавчими 

органами влади на основі конституційного 

принципу розподілу компетенцій законодав-

чої та виконавчої влад взагалі [1, Cт.92]. Пред-
ставницькі органи влади приймають необхідні 
рішення, а виконавчі органи влади зобов’язані 
виконувати їх. Природно, що в реальному житті 
функції органів представницької та виконавчої 
влади в галузі фінансової діяльності тісно пере-
плітаються між собою. Зокрема, майже у всіх 
випадках органи виконавчої влади беруть участь 
у підготовці рішень органів законодавчої влади. 
Класичним прикладом такої їх взаємодії є, на-
приклад, бюджетний процес. В свою чергу, орга-
ни законодавчої влади, насамперед через їх контро-
льну функцію, постійно тримають в полі зору про-
цес практичної реалізації виробленої ними фінан-
сової політики та в міру потреби вносять у цю полі-
тику необхідні корективи. Реально забезпечувати 
це покликана Рахункова палата, створена у відпові-
дності з чинною Конституцією України. 

З принципом розподілу функцій представ-
ницької та виконавчої влад у фінансовій діяль-
ності держави надзвичайно тісно пов’язаний ще 

один галузевий принцип фінансового права — 

пріоритет в галузі фінансової діяльності дер-

жави представницьких органів влади перед 

виконавчими органами влади. По суті він ніби 
випливає з принципу розподілу функцій законо-
давчої і виконавчої влад у сфері фінансів, є його 
зворотною стороною. Обидва ці принципи не-
розривні один з одним і завжди проявляються 
одночасно, лише кожен у своїй специфічній ролі. 
Тому так само, як і у випадку з представниць-
кими органами влади, склад і структура виконав-
чих органів державної влади також об’єктивно 
зумовлені державним ладом і в різних країнах 
істотно відрізняються одні від одних. Опера-
тивне управління фінансами в економічно розви-
нутих державах, як правило, здійснюється де-
кількома державними органами. Наприклад, в 
США це Міністерство фінансів (Казначейство). 
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Воно є представником уряду США і розробляє 
фінансову, насамперед податкову, політику, 
здійснює емісію грошових знаків і чеканку мо-
нет, займається питаннями внутрішніх позик і 
управлінням державним боргом, контролює ви-
конання фінансових законів, збори внутрішніх 
доходів, грошовий обіг. Другим фінансовим ві-
домством в США є Адміністративно-бюджетне 
управління при Президенті. Воно складає витра-
тну частину федерального бюджету і розробляє 
фінансові програми, організовує оперативний 
контроль по управлінню бюджетом і є провідним 
органом виконавчої влади. Управління виконан-
ням бюджету розподілено в США між Міністер-
ством фінансів (яке проводить збір внутрішніх 
доходів, таких, як платежі з індивідуального 
прибуткового податку, соціального страхування, 
податків з корпорацій, майна, дарунків і непря-
мих податків, тобто біля 90 процентів всіх пода-
ткових доходів, що поступають у федеральний 
бюджет), Митною службою і Бюро з алкоголь-
них напоїв, тютюнових виробів та вогнепальної 
зброї (які зайняті збором відповідно митних до-
ходів від оподаткування названих товарів). 

Докорінних змін зазнала система операти-
вного управління державними фінансами в Укра-
їні. Її реформа в основному завершена. До неї 
входять Міністерство фінансів України як клю-
човий орган такого управління, Державна подат-
кова адміністрація України і Митний комітет 
України. При Міністерстві фінансів України діє 
Контрольно-ревізійне управління. Ці органи 
державної виконавчої влади, взяті в сукупності, 
забезпечують реалізацію в нашій країні фінансо-
вої політики держави. 

Серед галузевих принципів фінансової дія-

льності держави, на нашу думку, ключова роль 

належить принципу пріоритетності публічних 

видатків по відношенню до прибутків казни. В 
широкому розумінні даного поняття цей прин-
цип виступає одним з основних критеріїв розме-
жування публічних та приватних фінансів. При-
ватні фінанси головним чином переслідують ме-
ту одержання прибутку, виходячи при цьому з 
того факту, що обсяг тих або інших витрат ви-
значається розмірами вже одержаних чи майбут-
ніх прибутків. Публічні ж фінанси, навпаки, в 
якості такої відправної точки відліку визнають 
державні видатки, необхідні для фінансування 
усієї діяльності держави. Об’єктивно здійснення 
державою її функцій не може ставитись у пря-
мопропорційну залежність від величини доходу 
державного бюджету. Інакше в певні періоди 

розвитку це загрожувало б державі різким ско-
роченням її дієздатності чи навіть загибеллю та 
глибокими катаклізмами суспільству. Саме поді-
бну до цієї ситуацію переживає нині Україна. 
Тому, визначаючи в пріоритетному порядку об-
сяг публічних видатків, уряд вираховує у відпо-
відності з одержаними результатами господарю-
вання розміри необхідних для фінансової рівно-
ваги державних доходів і подає їх Верховній Ра-
ді на узаконення. 

Процесуальні відступи від цього принципу, 
що знаходять своє відображення у затвердженій 
деякими парламентами процедурі схвалення 
спочатку доходної частини бюджету, а вже після 
цього – його видаткової частини, по суті не по-
рушують логіки існування публічних фінансів і 
пояснюються головним чином намаганням за-
безпечити безперервність доходів у казну у ви-
падку парламентських зволікань із затверджен-
ням бюджету в цілому, а також до певної міри 
властивим парламентам популізмом та інтере-
сами міжпартійної і міжфракційної боротьби. У 
вузькому розумінні цього поняття принцип пріо-
ритетності публічних видатків означає, що до 
бюджету в ході його формування необхідно 
включати лише ті видатки, які необхідні для ви-
конання власне функцій держави, і не більше. Це 
досягається дійсним забезпеченням на практиці 
вільної конкуренції прав суб’єктів фінансових 
правовідносин на наявні в розпорядженні публі-
чної влади фінансові ресурси, тобто, "конкурен-
цією заявлених потреб". У відповідності з прин-
ципом пріоритетності державних видатків недоці-
льне, на нашу думку, будь-яке ухилення від вимоги 
єдності і повноти бюджету, як і цільова прив’язка 
конкретних доходів до певних видів видатків, оскі-
льки при цьому неможливо перевірити в достатній 
мірі такі видатки на їх необхідність. 

Аби не виникло небезпеки для існування 
держави з іншого боку — її банкрутства, необ-
хідно прийняти всебічно виважені правові акти 
по регулюванню меж та характеру її внутріш-
нього і зовнішнього боргу. Цей крок необхідно 
зробити нашій держави ще й тому, що його з не-
минучістю вимагає не менш вагомий від попере-
днього й інший принцип фінансової діяльності 
держави — так званий принцип здорових фі-
нансів. Важливою, з огляду на це, стала в історії 
фінансової думки теорія Д.Кейнса. Логіка цієї 
теорії зводиться до наступного. По-перше, еко-
номіка в умовах ринку розвивається циклічно і 
тому за ситуації вільного нерегульованого ринку 
неможливо подолати спади та піднесення, що 
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виникають внаслідок цього. По-друге, ринкові 
відносини вимагають регулярних державних ін-
тервенцій для досягнення економічної рівноваги 
між попитом та пропозицією. По-третє, держав-
не втручання втілюється на підставі фіскальної 
політики, відповідно до спаду виробництва. По-
четверте, для підтримки виробництва необхідно 
забезпечити достатній сукупний попит, тому фі-
нансова політика повинна бути спрямована на 
стимулювання схильності до попиту. По-п’яте, 
держава має розширювати свій власний попит 
для балансування падіння попиту приватного 
сектору. По-шосте, для фінансування державних 
видатків, що повинні забезпечити розширення 
попиту, необхідно збільшити до певного розміру 
державні податки, а якщо податкових надход-
жень буде недостатньо, то слід здійснювати дер-
жавну позику. Таким чином, теорія державної 
інтервенції в економіку за своєю економічною та 
правовою суттю є нічим іншим, як теорією фі-
нансового регулювання. При цьому, як ствер-
джує Д.Кейнс, діяльність державних органів не 
піддається впливу тих самих економічних спо-
нук, які керують приватними збереженнями, 
тобто в урядових колах існує принципово інша 
точка зору щодо боргів. 

Критики сучасної бюджетної політики в 
Україні, як, між іншим, практично у всіх країнах, 
зосереджують свою увагу на двох закономірних 
наслідках державного боргу, що неухильно зрос-
тає: по-перше, що зростання боргу може призве-
сти до фінансового банкрутства і, по-друге, що 
це накладає важкий тягар на майбутні покоління. 
У зв’язку з цим вважаємо особливо корисним та 
цікавим знати для української держави, яке саме 
теоретичне обгрунтування державного боргу да-
ється зарубіжними, в першу чергу американсь-
кими, вченими на прикладах їх же держав. 

В сімдесяті роки ХХ ст. почали утверджу-
ватись нові погляди на макроекономічні про-
блеми, а кейнсіанські принципи фінансової дія-
льності держави все більше критикуватися. Як 
відзначає М.Браунригг, основною проблемою 
стає розвиток ринкових відносин. Інтервенціона-
лістська політика держави руйнує конкуренцію 
та спотворює розвиток монополій та олігополій, 
ринкові відносини порушуються, виробник стає 
все менше здатним захистити свій прибуток. 
Державне втручання призводить до все чисель-
ніших обмежень, квот, норм, які швидко старі-
ють і стають гальмом для виробництва. Високі 
податки обмежують підприємницьку ініціативу, 
зменшується бажання підприємців розширювати 

виробництво і торгівлю. На цій підставі пропо-
нується теоретиками та практиками фінансової 
діяльності держави так зване дерегулювання 
економіки. Як писав вашингтонський кореспон-
дент англійського журналу "Economist", ще не 
так давно дії офіційних осіб оцінювалися відпо-
відно до того, скільки вони планують видатків на 
розв'язання певної проблеми. В наш час вони ха-
рактеризуються відповідно до того, як швидко і в 
якому обсязі вони скоротять державні видатки і 
збалансують бюджет [88]. 

Оскільки в сучасному світі промислово 
розвинутих країн випуск грошей в обіг пов’яза-
ний з державним боргом, то монетаристи пропо-
нують скоротити дефіцитність державного бю-
джету, борг, регулювати кредитну емісію. 
М.Фрідмен вважає, що головною причиною ін-
фляції є фіскальна політика держави, спрямована 
на зростання державних видатків, що покрива-
ються випуском позик. Книга М.Фрідмена "Істо-
рія грошей у США. 1867-1960" має не меншу 
популярність, ніж книга Д.Кейнса "Загальна тео-
рія зайнятості, процента і грошей". На основі 
вивчення грошового обігу за сто років монетари-
сти дійшли таких висновків: 1) суттєві зміни в 
грошовому обігу, як правило, відбуваються після 
розривів, пов’язаних із змінами в рівні капітало-
вкладень та ділової активності; 2) значні зміни у 
грошовому обігу – результат перепаду цін та ви-
сокої інфляції; 3) зменшення кількості грошей в 
обігу відбувалося під час зниження рівня ділової 
активності; 4) періодам стабільних цін та рівня 
виробництва передував стабільний грошовий 
обіг або грошовий обіг з невеликими темпами 
зростання. Як стверджує М.Фрідмен, інфляція 
скрізь і завжди є грошовим феноменом. Із цієї кон-
цепції він виводить принцип фіскальної політики: 
менші видатки держави – менше дефіцитності бю-
джету і державних боргів. Отже, наяву достатні 
підстави для висновку про те, що М.Фрідмен та 
неокласична школа практично повертаються до 
принципу "здорових фінансів" [74]. 

Цей принцип стає визначальним у фінансо-
вій діяльності української держави з осені 
1994року, після проголошення Президентом 
України Л.Кучмою нового економічного курсу. 
Жорстка політика НБУ, спрямована на подо-
лання інфляції, що стала здійснюватись з цього 
часу послідовно та наполегливо, з неминучістю 
привела, поряд з чисельними іншими наслід-
ками, і до істотного обмеження надання кредитів 
уряду та комерційним банкам. Останні внаслідок 
цього змушені були внести корективи у власну 
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фінансову діяльність та помітно скоротити дер-
жавні видатки і кредитування виробництва. Ми-
стецтво державного управління в цей період по-
лягає в мінімізації фінансових витрат. Різні краї-
ни у відповідні періоди з різною мірою ефектив-
ності розв'язували цю проблему. Що ж стосуєть-
ся української держави, то досвід останніх років 
свідчить про те, що вона цим мистецтвом, на 
жаль, ще не оволоділа. 

З принципом "здорових фінансів" тісно по-

в'язаний принцип фінансової безпеки держави. 
Фінансову безпеку будь-якої держави визначає 
насамперед її фінансова незалежність. При цьо-
му великого значення набуває розмір зовнішньої 
допомоги з боку міжнародних фінансових інсти-
туцій, економічних угрупувань, урядів окремих 
країн, обсяг іноземних інвестицій в національну 
економіку. Рівень фінансової безпеки держави 
зумовлений: ступенем розвитку ринку капіталів, 
на якому обертається велика кількість акцій 
суб’єктів господарювання, діють численні фі-
нансові інститути; мірою відкритості внутріш-
нього ринку; набором фінансових інструментів; 
схильністю населення до операцій з фондовими 
цінностями; концентрацією інтелектуальних ре-
сурсів, задіяних у розвитку фінансового ринку. У 
великій мірі фінансова безпека держави визнача-
ється характером фінансово-кредитної політики, 
яку вона провадить, причому не лише зовніш-
ньої, але й внутрішньої. Ще більше фінансова 
безпека держави залежить від формування Дер-
жавного та місцевих бюджетів, стану її платіжного 
балансу, співвідношення грошей в офіційній і ті-
ньовій економіці, ступеня повернення обігових ко-
штів до банків, руху валютних коштів. Останнім 
часом з’явилися посилання навіть на таку специфі-
чну категорію, як інфляційна безпека.  

Принцип єдності фінансової діяльності і 
грошової системи держави об’єктивно зумов-
лений тим, що фінанси — це невід’ємна скла-
дова частина грошових відносин. Тому сама роль 
і значення фінансів залежить насамперед від то-
го, яке місце грошові відносини займають в еко-
номічних відносинах. Однак не будь-які грошові 
відносини є відносинами фінансовими. Фінанса-
ми є лише ті грошові відносини, які виникають 
між: 1) підприємствами в процесі придбання то-
варно-матеріальних цінностей, реалізації проду-
кції і послуг; 2) підприємствами і вищестоячими 
організаціями при створенні централізованих 
фондів грошових коштів і їх розподілі; 3) держа-
вою і підприємствами при сплаті ними податків 
в бюджетну систему і фінансуванні видатків; 4) 

державою і громадянами при внесенні ними по-
датків, інших обов’язкових та добровільних пла-
тежів; 5) підприємствами, громадянами і поза-
бюджетними фондами при внесенні платежів і 
одержанні ресурсів; 6) окремими ланками бю-
джетної системи; 7) органами майнового і осо-
бистого страхування, підприємствами, населен-
ням при сплаті страхових внесків і відшкодуван-
ня шкоди за умови настання страхового випадку; 
8) грошові відносини, що опосередковують обіг 
фондів підприємств [19, c.38]. 

У зв’язку з тим, що грошова політика тісно 
пов’язана з кредитною, в умовах сучасного сус-
пільства здійснюється державне грошово-креди-
тне регулювання економіки. В багатьох промис-
лово розвинутих країнах з 70-хроків було запро-
ваджене таргетування, тобто, встановлення ці-
льових орієнтирів в регулюванні приросту гро-
шової маси в обігу і кредиту, яких дотримуються 
в своїй політиці центральні банки. Наприклад, в 
США з 1975 р. Федеральна резервна система 
(ФPC) періодично звітує перед Конгресом про 
заплановані темпи зростання чи скорочення 
грошової маси в обігу на найближчий рік. ФРС 
регулярно публікує в засобах масової інформації 
цільові орієнтири і темпи приросту грошових 
коштів. Характерними рисами сучасних грошо-
вих систем промислово розвинутих капіталісти-
чних країн є: відміна офіційного золотого вмісту, 
забезпечення та розмін банкнот на золото: пере-
хід до нерозмінних на золото кредитних грошей, 
які перероджуються в паперові гроші; випуск 
грошей в обіг не лише в порядку банківського 
кредитування господарюючих суб’єктів, але й в 
значній мірі для покриття видатків держави (емі-
сійним забезпеченням є головним чином держа-
вні цінні папери); переважання в грошовому обі-
гу безготівкового обороту; посилення держа-
вного монополістичного регулювання. 

Надзвичайно важливий принцип фінансо-

вої діяльності держави, який, на нашу думку, 
несправедливо замовчується по сьогоднішній 

день як аналітиками, так і практиками, полягає 
в міжгалузевому характері цієї діяльності. Він 
зумовлений об’єктивно міжгалузевою суттю фі-
нансів взагалі, в тому числі й державних фінан-
сів. Акумуляція, розподіл і використання фінан-
сових ресурсів зачіпає всі галузі і сфери держав-
ного управління, суспільного життя. Крім того, в 
процесі фінансової діяльності держава контро-
лює роботу всіх органів влади і правління, а та-
кож підприємств, організацій, установ по реалі-
зації їх завдань. Міжгалузевий характер фінансо-
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вої діяльності держави зумовлюється вторинним 
розподілом та перерозподілом національного 
доходу. Цей перерозподіл пов’язаний з: міжгалу-
зевим і територіальним перерозподілом коштів в 
інтересах найбільш ефективного і раціонального 
використання доходів і нагромаджень підпри-
ємств і організацій; наявністю поряд з виробни-
чою сферою невиробничої сфери, в якій націо-
нальний дохід не створюється (освіта, наука, 
охорона здоров’я, управління, соціальне страху-
вання та соціальне забезпечення); перерозподі-
лом доходів між різними регіонами, галузями 
народного господарства та соціальними групами 
населення. В результаті перерозподілу утворю-
ються вторинні, або похідні доходи. До них на-
лежать доходи, що одержуються в галузях неви-
робничої сфери, та податки й інші платежі дер-
жаві. Вторинні доходи призначені забезпечити 
формування кінцевих пропорцій використання 
національного доходу. 

Фінансова діяльність держави належить до 
компетенції як центральних органів законодавчої 
та виконавчої влади держави, так і органів міс-
цевого самоврядування. Причому повноваження 
між ними чітко розподілені Конституцією Укра-
їни. В ній, зокрема, зазначається: "Матеріальною 
і фінансовою основою місцевого самоврядування 
є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бю-
джетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що 
є у власності територіальних громад сіл, міст, 
районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної 
власності, що перебувають в управлінні район-
них і обласних рад. Територіальні громади сіл, 
селищ і міст можуть об’єднувати на договірних 
засадах об’єкти комунальної власності, а також 
кошти бюджетів для виконання спільних проек-
тів або для спільного фінансування (утримання) 
комунальних підприємств, організацій і установ, 
створювати для цього відповідні органи і слу-
жби. Держава бере участь у формуванні доходів 
бюджетів місцевого самоврядування, фінансово 
підтримує місцеве самоврядування. Втрати орга-
нів місцевого самоврядування, що виникли вна-
слідок рішень органів державної влади, компен-
суються державою" [1, Cт.142]. Таким чином, ще 

одним галузевим правовим принципом фінан-

сової діяльності держави є повна самостій-

ність у встановлених чинним законодавством 

держави межах фінансової діяльності органів 

місцевого самоврядування.  

Принцип соціальної спрямованості фі-
нансової діяльності держави також випливає з 
цілого ряду статей Конституції України. Зокрема, в 

статті 1 Конституції підкреслюється, що Україна є 
"соціальна... держава". Стаття 3 Конституції Украї-
ни гласить: “Людина, її життя і здоров'я, честь і 
гідність, недоторканість і безпека визначаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю. Права і 
свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Держава відпо-
відає перед людиною за свою діяльність. Утвер-
дження і забезпечення прав і свобод людини є го-
ловним обов'язком держави”. Стаття 48 Конститу-
ції України гарантує кожному "право на гідний 
життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що вклю-
чає достатнє харчування, одяг, житло". Конкрет-
ну соціальну спрямованість несуть і багато ін-
ших статей Конституції України. Тобто, політи-
ка української держави спрямована на створення 
умов, що забезпечують кожному громадянину 
гідне життя та вільний розвиток. У відповідності 
з цією політикою передбачена охорона праці і 
здоров "я людей з боку держави, встановлення 
гарантованого мінімуму оплати праці, забезпе-
чення державою підтримки сім'ї, материнства, 
батьківства і дитинства, інвалідів та громадян 
похилого віку, розвиток соціальних служб, вста-
новлення державних пенсій, допомоги та інших 
гарантій соціального захисту. Для реалізації всіх 
цих цілей державі необхідно зосередити у своє-
му розпорядженні необхідні фінансові ресурси 
та розподілити їх на певні цілі, тобто, здійснити 
фінансову діяльність відповідної спрямованості. 

Ще одним принципом фінансової діяльно-

сті держави є принцип плановості. Він полягає 
в тому, що діяльність держави по утворенню, 
розподілу і використанню фінансових ресурсів 
здійснюється на основі фінансових планів, що 
розробляються у відповідності до державних, 
регіональних та місцевих планів і програм соціа-
льно-економічного розвитку, а також планів та-
кого розвитку підприємств, організацій, установ. 
Про найголовніші форми фінансового плану-
вання мова йде безпосередньо в Конституції 
України. Перш за все це стосується бюджетів 
різних рівнів як ядра фінансових планів соціа-
льно-економічного розвитку. Історичний досвід 
свідчить, що людське суспільство є системою, 
що сама регулює власну життєдіяльність. На пе-
рших порах в суспільстві здійснювався простий 
товарообмін. В його результаті з’явився грошо-
вий обіг, а ще через значний відрізок часу після 
цього людство, об’єднане державами, почало 
систематично рахувати свої доходи і витрати, 
спочатку лише ті, які вже здійснилися, а з часом 
— й очікувані доходи і видатки. Воно таким чи-
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ном винайшло інструмент власного суспільного 
саморегулювання у виді фінансового плану, ос-
нову якого складає бюджет та ще включаються в 
нього відповідні позабюджетні фонди. Тобто, 
планування суспільного розвитку, в тому числі фі-
нансове планування, є атрибутом не тільки соціалі-
стичного суспільства, як це стверджувалось до не-
давнього часу, а всезагальним атрибутом людсько-
го суспільства на відповідному етапі розвитку. Це 
планування може відрізнятися лише методами 
здійснення — бути адміністративним чи індикати-
вним, ринковим за своїм характером. 

Важливим галузевим принципом фінансо-

вого права є принцип гласності. Основи його 
встановлені Конституцією України. Зокрема, 
стаття 57 Конституції України стверджує: "Кож-
ному гарантується право знати свої права і обо-
в'язки. Закони та інші нормативно-правові акти, 
що визначають права і обов’язки громадян, ма-
ють бути доведені до відома населення у по-
рядку, встановленому законом. Закони та інші 
нормативно-правові акти, що визначають права і 
обов’язки громадян, не доведені до відома насе-
лення у порядку, встановленому законом, є не-
чинними". Причому що стосується законів, то 
стаття 94 Конституції України стверджує: "Закон 
набирає чинності через десять днів з дня його 
офіційного оприлюднення, якщо інше не перед-
бачено самим законом, але не раніше дня його 
опублікування". Принцип гласності знайшов 
своє закріплення і в спеціальному фінансовому 
законодавстві. Зокрема, Бюджетним кодексом 
України передбачено, що: “Інформація про бюд-
жет повинна бути оприлюднена. Міністерство 
фінансів України забезпечує доступність для пу-
блікації: 1) проекту закону про державний бю-
джет; 2) закону про Державний бюджет України 
на відповідний період з додатками, що є його 
невід’ємною частиною; 3) інформації про вико-
нання Державного бюджету України за підсум-
ками кварталу та року; 4) інформації про показ-
ники виконання зведеного бюджету України; 5) 
іншої інформації про виконання Державного 
бюджету України” [2, Cт. 28].  

В літературі з фінансового права серед га-
лузевих принципів фінансової діяльності дер-
жави ще називають "принцип законності", 
"участь громадян у фінансовій діяльності дер-
жави і органів місцевого самоуправління", деякі 
інші. Щодо першого випадку зазначимо лише, 
що принцип законності є загально-правовим 
принципом і застосування його у кожній із галу-
зей права не робить його галузевим. В даному 

випадку мова може іти лише про галузеві особ-
ливості прояву цього загальноправового прин-
ципу. Друга позиція дещо складніша. Дійсно, у 
відповідності зі статтею 38 Конституції України 
"громадяни мають право брати участь в управ-
лінні державними справами". А фінансова діяль-
ність держави є однією з форм управління суспі-
льними справами. Проте мусимо зазначити, що, 
по-перше, мати право приймати участь в управ-
лінні державними справами і брати дійсну 
участь в цьому управлінні не одне і те ж. А така 
форма безпосередньої демократії в управлінні спра-
вами держави і суспільства, як референдум, у від-
повідності зі статтею 74 Конституції України, вза-
галі "не допускається щодо законопроектів з пи-
тань податків, бюджету". Тому, на нашу думку, 
невірно відносити до галузевих принципів фінансо-
вого права і участь громадян у фінансовій діяльно-
сті держави та органів місцевого самоврядування.  

Поряд з галузевими принципами фінансо-
вого права важливою складовою частиною фі-
нансово-правової доктрини держави є також 
конституційні принципи окремих інститутів фі-
нансового права – податкового права, бюджет-
ного права та інших. Насамперед зазначимо, що 
виділення конституційних принципів оподатку-
вання при своїй очевидності на перший погляд є 
завданням непростим. Найголовніша трудність 
полягає, на нашу думку, в тому, що в Основному 
Законі України дуже скупо ведеться пряма мова 
про принципи оподаткування як такі. Безпосере-
дньо про це говориться лише у статтях 67 та 92 
Конституції. Зокрема, у статті 67 зазначається: 
"Кожен зобов'язаний сплачувати податки в по-
рядку і розмірах, встановлених законом. Усі 
громадяни щорічно подають до податкових ін-
спекцій за місцем проживання декларації про 
свій майновий стан та доходи за минулий рік у 
порядку , встановленому законом". А у статті 92 
визначається коло суб'єктів, які вправі запрова-
джувати правила податків: "система оподатку-
вання, податки і збори" встановлюються "ви-
ключно законами України", тобто, її єдиним за-
конодавчим органом - Верховною Радою. 

Тим не менше в Конституції України міс-
тяться загальні начала, які необхідно реалізувати 
в будь-якій галузі законодавства. Мова йде на-
самперед про закріплені в Конституції України 
основні конституційні права, свободи та обов'я-
зки людини і громадянина, "які є невідчужува-
ними та непорушними". Причому стаття 22 Кон-
ституції України містить наступні методологічні 
положення щодо прав, свобод та обов'язків лю-
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дини і громадянина: "Права і свободи людини і 
громадянина, закріплені цією Конституцією, не є 
вичерпними. Конституційні права і свободи га-
рантуються і не можуть бути скасовані. При 
прийнятті нових законів або внесенні змін до 
чинних законів не допускається звуження змісту 
та обсягу існуючих прав та свобод". Серед них 
такі, як рівність конституційних прав і свобод 
громадян та особиста рівність перед законом, 
заборона їх обмеження інакше, як законом у ви-
падках, передбачених Конституцією України, 
право на підприємницьку діяльність, не заборо-
нену законом, право на працю, що включає мож-
ливість заробляти собі на життя працею, яку 
громадянин вільно обирає або на яку він вільно 
погоджується, право на достатній життєвий рі-
вень для себе і для своєї сім'ї, що включає до-
статнє харчування, одяг, житло, право володіти, 
користуватися і розпоряджатися своєю власні-
стю, результатами своєї діяльності та ін. Права і 
свободи людини і громадянина, передбачені 
статтею 24 Конституції України, не можуть бути 
обмежені за жодних умов. 

Залежно від їх змісту та функціонального 
призначення конституційні принципи оподатку-
вання і зборів можна поділити на дві групи: 1) 
принципи, що забезпечують реалізацію і дотри-

мання основ конституційного ладу, інтересів 

держави; 2) принципи, що забезпечують реалі-
зацію і дотримання основних прав і свобод пла-

тників податків, їх законних інтересів. Запро-
понована нами класифікація принципів оподат-
кування умовна, а тому й відносна. Наприклад, 
принцип встановлення податків законами розви-
ває та конкретизує більш загальний конститу-
ційний принцип поділу влади та компетенції між 
її гілками і тому за всіма сутнісними характерис-
тиками повинен бути віднесений до першої гру-
пи принципів. Водночас встановлення податків 
законами справедливо, на нашу думку, роз-
глядається і як основа дотримання прав і свобод 
платників податків. У цьому зв'язку доречно на-
гадати, що німецькі юристи-фінансисти заува-
жували та неодноразово підкреслювали те, що 
"аспекти парламентської демократії та правової 
держави так тісно переплітаються в конститу-
ційному фінансовому праві, що їх розподіл на 
окремі групи видається неможливим" [20, c.113]. 
Запропонована нами класифікація грунтується на 
виділенні традиційних для фінансового права 
кола проблем. Вона базується на критеріях онто-
логічної сутності та функціонального призна-

чення конституційних принципів оподаткування 
і зборів, врахування їх правової природи. 

Згідно з наведеною нами класифікацією 
принципів оподаткування у відповідності із за-
значеними критеріями до групи конституційних 

принципів оподаткування і зборів, що забез-
печують реалізацію і дотримання основ кон-

ституційного ладу, інтересів держави, на нашу 
думку, можуть бути віднесені наступні: 1) прин-
цип публічної мети при стягненні податків і збо-
рів; 2) принцип пріоритету фінансової мети при 
стягненні податків і зборів; 3) принцип обме-
ження спеціалізації податків і зборів; 4) принцип 
запровадження, зміни та відміни податків подат-
ковими законами; 5) принцип встановлення по-
датків у належній процедурі; 6) принцип обме-
ження форм податкової законотворчості; 7) 
принцип єдності системи податків та політики 
оподаткування в цілому; 8) принцип розподілу 
податкових повноважень. 

До другої групи конституційних принципів 
оподаткування і зборів, що забезпечують реалі-
зацію і дотримання основних прав і свобод пла-

тників податків, їх законних інтересів у відпо-
відності з наведеною нами класифікацією нале-
жать: 1) принцип юридичної рівності усіх плат-
ників податків; 2) принцип всезагальності опода-
ткування; 3) принцип рівного податкового нава-
нтаження на платника податку; 4) принцип спів-
розмірності оподаткування конституційно зна-
чимим цілям обмеження прав і свобод платників 
податків. Наведений перелік основних конститу-
ційних принципів податків і зборів по кожній із 
груп невичерпний, а їх внутрішня ієрархія в часі 
змінна. Основні конституційні принципи опода-
ткування і зборів виконують роль гарантів реалі-
зації і дотримання основ конституційного ладу, 
основних прав і свобод людини і громадянина в 
законодавчій, правозастосовчій та судовій прак-
тиці, критеріїв правомочності чинних і майбут-
ніх норм податкового права, податкової політики 
держави в цілому. 

Вже перший погляд на сформульовані ви-
ще обидві групи конституційних принципів опо-
даткування і зборів - ті, що захищають інтереси 
держави у сфері оподаткування і ті, що за-
хищають інтереси платників податків і зборів - 
свідчить, що перших вдвічі більше. І це при то-
му, що держава є особливим суб'єктом подат-
кового правовідношення, у якому вона виступає 
насамперед монопольним творцем правового 
механізму оподаткування, володіє необмеженим 
правом зміни прав і обов'язків суб'єктів податко-
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вого правовідношення, і тільки в останню чергу 
– однією з його сторін. Інакше кажучи, податко-
ва стратегія української держави ще базується на 
старих доктринальних підходах, які не ствер-
джують цінностей правової держави і громадян-
ського суспільства, а відтворюють по суті орієн-
тири у сфері оподаткування збанкрутілої адміні-
стративно-командної системи, яка історично се-
бе вичерпала. 

Отже, в Україні продовжує домінувати ета-
тистська доктрина оподаткування. Відправною і 
кінцевою точкою водночас цієї доктрини, яка 
набула свого апогею в радянському суспільстві, 
є ідея визначального інтересу держави, взята як 
відображення специфічних потреб самої дер-
жави та особливого її відношення до недержав-
них сфер соціального життя. В цьому протисто-
янні держава турбується переважно про самозбе-
реження, про власну міць, що і вважає своїм ос-
новним інтересом. Етатизм характеризує дер-
жаву як монополіста публічної влади. Якщо опі-
кування про загальне благо з етатистської точки 
зору забезпечується альтруїстськими  міркуван-
нями  держави,  то  якнайсуворіше  виконання 
громадянами їх обов'язків забезпечується силою 
закону, армією чиновників, її апаратом примусу, 
ідеологічною могутністю держави. Відповідно 
до етатистських канонів держава вільна у визна-
ченні кола прав, свобод і обов'язків громадян, 
меж для власного втручання у життя індивідів, у 
т.ч. і в їх справи як суб'єктів податкових право-
відносин. Цей теоретичний постулат і відповідна 
йому юридична практика суперечать чинній 
Конституції України. Етатизм поряд і водночас з 
лобіюванням інтересів держави, що забезпечу-
ються насамперед з допомогою фінансів, хова-
ється за постійні інтереси суспільства в цілому. З 
точки зору етатистів, держава не служить і не 
повинна служити людям, суспільству, не має 
свого прямого обов'язку перед ними - вона мило-
стиво надає їм послугу. По-іншому важко квалі-
фікувати ті акції, здійснення яких неможливо 

вимагати в силу відсутності у тих, хто користу-

ється послугами держави, відповідного права на 

ці послуги, коштів, норм і процедур для забез-
печення реалізації цього права. 

Альтернативною етатистській доктрині 
оподаткування фізичних осіб є демократична  
доктрина  сплати  громадянами  обов'язкових  
внесків у централізовані фонди державних кош-
тів. Ця доктрина оподаткування громадян ще не 
стала в Україні дійсністю, в практику втілено 
лише окремі її елементи, однак з точки зору про-

гресу суспільства вона є неминучістю. Звичайно, 
питання про те, яким повинно бути податкове 
законодавство, якими мають бути юридичні межі 
гарантій прав платників податків, принципи то-
го, що в західній правовій науці називають "по-
датковою справедливістю" [31, c.188; 59, c.72-
73], надзвичайно складні, тонкі, дискусійні. Тим 
не менше фахівці з проблем податків схиляються 
до думки, що держава, здійснюючи свої подат-
кові прерогативи, повинна в першу чергу турбу-
ватись про гарантію прав платників податків [14, 
c.38; 18, c.237; 39, c.365; 78, c.36; 83, c.59; 85, 
c.114]. На нашу думку, стосовно України це 
означає збалансування обов'язків і прав платни-
ків податків з одного боку, та прав платників по-
датків і водночас їх обов'язків з правами та обо-
в'язками податкових органів держави, з іншого 
боку [див. також: 23]. 

Бюджетна система України, згідно Кон-
ституції держави та чинного Бюджетного кодек-
су, ґрунтується на наступних принципах: 1) 

принцип єдності бюджетної системи України 
– єдність бюджетної системи України забезпечу-
ється єдиною правовою базою, единою грошо-
вою системою, єдиним регулюванням бюджет-
них відносин, єдиною бюджетною класифі-
кацією, єдністю порядку виконання бюджетів та 
ведення бухгалтерського обліку і звітності; 2) 

принцип збалансованості – повноваження на 
здійснення витрат бюджету повинні відповідати 
обсягу надходжень до бюджету на відповідний 

бюджетний період; 3) принцип самостійності – 
Державний бюджет України та місцеві бюджети 
є самостійними. Держава коштами державного 
бюджету не несе відповідальності за бюджетні 
зобов'язання органів влади Автономної Рес-
публіки Крим та органів місцевого самовряду-
вання. Органи влади Автономної Республіки 
Крим та органи місцевого самоврядування кош-
тами відповідних бюджетів не несуть відповіда-
льності за бюджетні зобов'язання одне одного, а 
також за бюджетні зобов'язання держави. Само-
стійність бюджетів забезпечується закріпленням 
за ними відповідних джерел доходів, правом від-
повідних органів державної влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим та органів місце-
вого самоврядування на визначення напрямів 
використання коштів відповідно до законодавст-
ва України, правом Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим та відповідних рад самостійно і 
незалежно одне від одного розглядати та затвер-

джувати відповідні бюджети; 4) принцип повно-

ти – до складу бюджетів підлягають включенню 



Поняття фінансово-правової доктрини держави 

16                                             Науковий вісник Чернівецького   університету. 2002. Випуск 154. Правознавство. 

всі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, 
що здійснюються відповідно до нормативно-
правових актів органів державної влади, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів місце-

вого самоврядування; 5) принцип обгрунтовано-

сті – бюджет формується на реалістичних мак-
ропоказниках економічного і соціального розви-
тку держави та розрахунках надходжень до бю-
джету і витрат бюджету, що здійснюються відпо-
відно до затверджених методик та правил; 6) 

принцип ефективності – при складанні та вико-
нанні бюджетів усі учасники бюджетного проце-
су мають прагнути досягнення запланованих ці-
лей при залученні мінімального обсягу бюджет-
них коштів та досягнення максимального ре-
зультату при використанні визначеного бю-

джетом обсягу коштів; 7) принцип субсидіар-

ності – розподіл видів видатків між державним 
бюджетом та місцевими бюджетами, а також між 
місцевими бюджетами повинен грунтуватися на 
максимально можливому наближенні надання 
суспільних послуг до їх безпосереднього спожи-

вача; 8) принцип цільового використання бю-

джетних коштів – бюджетні кошти використо-
вуються тільки на цілі, визначені бюджетними 

призначеннями; 9) принцип справедливості і 
неупередженості – бюджетна система України 
будується на засадах справедливого і неупере-
дженого розподілу суспільного багатства між 
громадянами і територіальними громадами; 10) 

принцип публічності та прозорості – Держав-
ний бюджет України та місцеві бюджети затвер-
джуються, а рішення щодо звіту про їх ви-
конання приймаються відповідно Верховною 
Радою України, Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим та відповідними радами; 11) 

принцип відповідальності учасників бюджет-

ного процесу – кожен учасник бюджетного проце-
су несе відповідальність за свої дії або бездія-
льність на кожній стадії бюджетного процесу. 

Ще один важливий аспект аналізу поняття 
фінансово-правової доктрини, на нашу думку, 
полягає у з’ясуванні кола джерел можливого ви-
раження нормативно закріплених основополож-
них концептуальних ідей, що складають сутність 
цієї доктрини. Інакше кажучи, питання полягає в 
тому, чи усі джерела фінансивого права можуть 
містити в собі правові норми доктринального 
рівня. Адже поки що ми у своїй статті обмежу-
вались лише аналізом норм, що містяться в Кон-
ституції України. Було б логічним шукати відпо-
відь на дане питання в категорії “джерела фінан-
сового права”. Однак, як переконує аналіз фінан-

сово-правової літератури, дана категорія на зага-
льнотеоретичному, методологічному рівні роз-
роблена незрівнянно менше, ніж категорії 
“предмет фінансового права”, “метод фінансово-
правового регулювання”, “фінансове правовід-
ношення” та деякі інші опорні категорії науки 
фінансового права [27; 35; 40; 41; 56; 57; 79]. 
Вона дуже відстала у своєму розвитку від потреб 
як практики фінансової діяльності держави, так і 
фінансово-правової теорії і перебуває на рівні 
розвитку, якого досягла ще майже пів століття 
тому. Одним з підтверджень цієї тези є той факт, 
що, по суті, у всіх нових підручниках та навча-
льних посібниках з фінансового права про кате-
горію “джерела фінансового права” лише корот-
ко згадується або навіть не згадується взагалі 
[21; 26; 36; 71; 72; 73; 80]. Більше того, в такому 
недорозвинутому стані, як стверджують фахівці, 
перебуває також загальноправова категорія 
“джерела права” [4; 5; 30; 32; 42; 49; 64]. Ці дві 
категорії – “джерела фінансового права” та “дже-
рела права” в цілому співвідносяться між собою, 
як особливе та загальне, а тому, щоб з’ясувати по 
суті перше, можна було б скористатися знанням 
другого. Однак наш випадок, як бачимо, не впи-
сується поки що у дане правило. Тому ще раз 
вдамося до аналогії в науці. 

Оскільки до доктринальних положень нами 
віднесені галузеві принципи фінансового права 
та принципи кожного його з інститутів як стри-
жневі, найсуттєвіші положення фінансового пра-
ва, а також у відповідності з частиною другою 
статті 92 Конституції України, якою перед-

бачено, що “виключно законами України” 
(виділено мною – П.П.) врегульовуються  усі ба-
зові фінансові правовідносини в Україні, логіч-
ним буде зробити висновок про те, що тільки у 
законах України можуть відображатись норма-
тивно виражені положення її фінансово-правової 
доктрини і аж ніяк до них не можуть бути відне-
сені нормативні положення, що містяться у чи-
сельних підзаконних актах держави в цілому чи 
окремих її органів. 

Таким чином, фінансово-правова доктрина 
постсоціалістичної держави – це сукупність ос-
новоположних концептуальних ідей, наукових 
знань про фінансову діяльність держави, вира-
жених у аксіомах, презумпціях та законодавчо 
закріплених принципах фінансового права. 
Стрижнем фінансово-правової доктрини держави 
є принципи її фінансової діяльності. За своєю 
юридичною природою фінансово-правова док-
трина постсоціалістичної держави відзначається 
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еклектизмом, несе в собі великі родові залишки 
етатистських підходів до фінансової діяльності у 
публічній сфері. Водночас все очевиднішими 
стають тенденції до зростання питомої ваги у 
фінансово-правовій діяльності держави лібераль-
но-демократичних підходів. 

Вироблення нової фінансово-правової док-
трини України є об’єктивною, нагальною потре-
бою. Водночас це винятково складне, масштабне 
завдання, яке може бути успішно розв’язане про-
тягом тривалого часу зусиллями усіх науковців 
та фахівців-практиків в галузі фінансового права, 
законодавців. Проте основоположні методологі-
чні орієнтири нової фінансово-правової доктри-
ни постсоціалістичної держави загалом уже про-
глядаються, набувають системних ознак. Пов’я-
зані вони насамперед із суспільним призначен-
ням фінансового права, його предметом та мето-
дом, системою і його межами. Нині з повною 
категоричністю можна стверджувати тільки одне 
– новій державі потребне нове фінансове право, 
нова фінансово-правова доктрина. 
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P.S. Patsurkivsky 
CONCEPT OF THE FINANCIAL-LEGAL DOCTRINE OF THE STATE 

 

Summary 

 

The financial-legal doctrine postsocialist state is a set of the basic conceptual ideas, scientific knowl-
edge of financial activity of the state expressed in axioms and presumptions the legislatively fixed principles 
of the financial right. Cores of the financial-legal doctrine of the state are the principles of its financial activ-
ity. Behind the legal nature the financial-legal doctrine postsocialist state is marked of the eclecticism, car-
ries in it the large genitive rests of statistics approaches to financial activity in public sphere. At the same 
time everyone are more obvious there are tendencies to increase of densities in financial-legal activity of the 
state of the liberal-democratic approaches. 



 

20                                             Науковий вісник Чернівецького   університету. 2002. Випуск 154. Правознавство. 

УДК 34.01 

©  2002 р.  О. Нелін 
Київський інститут туризму, економіки і права, Київ 

 
ДО ПИТАННЯ СПАДКОВОГО ПРАВА ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ ТА ГЕТЬМАНЩИНИ 

    
Найпоширенішим джерелом права України 

досліджуваного періоду були нормативні акти, 
що виходили від українських органів державної 
влади – гетьманської влади та Генеральної вій-
ськової канцелярії. Гетьманська влада видавала 
акти у формі універсалів, декретів, ордерів, ін-
струкцій та листів [5, с.43-46]. Головне місце се-
ред них посідають універсали. Основне місце 
серед нових джерел права займали міжнародні 
договори України, у тому числі й українсько-мо-
сковські договірні статті. У них визнавався Мос-
квою той державний і правовий устрій, що виник 
в Українській державі, зокрема, визнавалася не-
залежна правова система: “Судитися їм, малоро-
сійським людям, своїми старшими за своїми попе-
редніми правами, а наші бояри і воєводи у ті їх вій-
ськові суди втручатися не будуть” [6, с.168]. Це 
стосувалося, зокрема, права спадщини. В Україні 
було відомо успадкування за законом і за запові-
том (останній мав назви духівниця або теста-
мент). На практиці переважало успадкування за 
законом. 

Право на спадщину наставало після фізич-
ної смерті спадкодавця, або ж за його невідомої 
відсутності протягом певного часу. Коли ж без-
вісті зниклий спадкодавець повертався, то він 
здобував право повернути майно або оселявся в 
одного зі спадкоємців. Спадкоємство за звичаєм 
наставало у тому випадку, коли був відсутній 
заповіт. Якщо ж існував заповіт, то за звичаєм 
успадкувалось тільки те майно, яке не було вне-
сене до заповіту. Якщо було майно, яке ділилося 
за звичаєвим правом, то воно поділялося між 
усіма спадкоємцями, включаючи і тих, які отри-
мали спадщину за заповітом. 

Спадкоємцями були родичі спадкодавця, 
законно з ним пов’язані. Наявність найближчого 
коліна (ступеня) родичів спадкодавця виключала 
всю решту вірогідних спадкоємців в отриманні 
спадщини. Так, при наявності нижчого коліна 
(дітей), родичі з висхідного коліна (батьки) спа-
дкодавця не отримували спадщину. Не отриму-
вали спадщину за звичаєвим правом і ті, хто на-
давав спадкодавцю певні послуги: доглядав під 
час хвороби, брав участь у похованні тощо. Вод-
ночас, звичаєве право визнавало спадкоємство 
бічних родичів. Їх спадкоємність наступала у 

випадках, коли були відсутні спадкоємці по низ-
хідному і висхідному колінах. Якщо у померлого 
були брати, то спадкоємцями ставали вони, коли 
ж не було братів, майно успадковували сестри. 

Після батька успадковували майно сини, а 
коли синів не було – дочки – як одружені, так і 
неодружені. Якщо сини померли, то право успа-
дкування набували онуки. Сини успадковували 
землю, поділивши її на рівні частини з півдня на 
північ: південна частина землі діставалася най-
старшому синові, розташована на північ від першої 
ділянки діставалася другому, а найпівнічніша – 
наймолодшому синові. Наймолодший син успадку-
вав батьківську хату [3, с. 60-61]. Зазначимо, що ця 
норма бере свій початок в ст. 100 з “Руської прав-
ди”, коли за молодшим сином закріплювалось во-
лодіння батьковим будинком, хоча західноєвро-
пейське феодальне право надавало перевагу в ус-
падкуванні старшому синові [6, с.37]. 

Ті з синів, що ставали опікунами молодших 
братів і неодружених сестер, ніяких привілеїв 
щодо спадщини не мали. Правда, сам батько сво-
їм заповітом міг надати синові більшу частину 
спадщини. Неодружені дочки залишалися у ба-
тьківській хаті, і, отже, на наймолодшому синові 
лежав обов’язок, у випадку одруження сестри, 
виділити їй на посаг. Участь в отриманні спад-
щини брали ті спадкоємці, які проживали разом 
зі спадкодавцем. Позашлюбні діти успад-
ковували майно після матері, права на успадку-
вання батькового майна вони не мали. Усинов-
лені діти брали участь у спадщині нарівні з рід-
ними дітьми спадкодавця. Пасинки і пасербиці 
після вітчима і мачухи, якщо в тих були рідні 
діти, спадщину не отримували [3, с.61].  

Зять-приймак успадкував усе майно тестя 
лише за умови, що його дружина померла, але 
він тривалий час жив у тестя, і якщо у нього не 
було дітей, тобто онуків тестя. Зять, стаючи при-
ймаком, укладав з тестем і тещею спеціальну пи-
сану угоду, в якій визначалися його спадкові 
права на тестеве і тещине господарство. Як пра-
вило, за зятем-приймаком визнавалося право ус-
падкувати четверту або п’яту частину майна, що 

залишиться після смерті тестя [3, с.61]. 
Майно після смерті матері (її особисте 

майно) успадкували тільки дочки. Сини ж успад-



О. Нелін 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 154. Правознавство.                                                21 

ковували майно матері, коли не було у них сес-
тер, або ж коли мати вказала про це у заповіті. 
Брати, успадкувавши майно, повинні були виді-
лити сестрам на посаг. Діти від різних матерів, 
але від одного батька, мали однакові права на 

успадкування батьківського майна [3, с.61]. Пі-
сля смерті батька майно успадковували сини, а 
коли у когось із синів були діти, а він помер, то 
участь у спадщині брали вони. Тобто, частку 
майна успадковували онуки, родичі другого ко-

ліна [3, с.61]. 
Якщо у виділеного батьком сина не було 

дітей, а він і його дружина померли, то майно 
успадкував батько, коли ж батька не було – мати. 
Міг отримати спадщину після смерті онуків дід. 
Коли помирав одружений син, то майно успад-

кувала вдова [3, с.61]. Після смерті неодружених 
дочок їхнє майно успадковувала мати; коли по-
мирала одружена дочка, а шлюб був тривалим, 

то майно успадковував вдівець [3, с.61]. 
За звичаєвим правом України, подружжя 

успадкувало майно одне після одного. Дружина 
була спадкоємицею чоловіка у тому випадку, 
коли у неї були від нього діти, або якщо дітей не 
було, але вона прожила у шлюбі тривалий час (5-
6 років). Але коли дітей не було і був не трива-
лий шлюб, вдова отримувала своє власне майно 
(посаг) і виходила з сім’ї. Якщо ж у вдови були 
малолітні діти, то все майно чоловіка успадкову-
вала вона і залишалася в хаті померлого чоловіка 
на правах господині. Коли вдова одружувалася, 
вона втрачала права на успадковане майно пер-
шого чоловіка. Якщо вдова одружувалася вдру-
ге, то втрачала право на утримання дорослими 

дітьми [3, с.61]. Якщо вдова проживала у хаті 
свекра і мала дітей, вона мала право вимагати 
виділення її частки майна померлого чоловіка. 
Бездітна вдова, що проживала у хаті свекра, пра-
ва на спадщину після чоловіка не мала, вона ли-
ше користувалася правом залишатися у хаті све-
кра й одержувати від нього утримання, якщо, 

звичайно, вона не одружиться вдруге [3, с.62]. 
Отже, коли чоловік і дружина вели окреме гос-
подарство, то після смерті чоловіка все успадко-
вувала вдова, а коли господарство не було відо-
кремлене від батьківського, то вона успадкову-
вала лише частку чоловічого майна. 

Чоловік успадковував майно після смерті 
дружини за тих самих умов, що і його дружина. 
Навіть за відсутності дітей майно дружини після 
її смерті переходило до чоловіка. Але якщо 
шлюб був нетривалим, то майно дружини пове-
рталося її батькам. Отже, право спадщини базу-

валося перш за все на морально-етичних прин-
ципах українського народу і лише у певних ви-

падках – на економічному інтересі [3, с.62]. 
У міщан приватновласницьких містечок дві 

третини спадкового майна за законом перехо-
дило до дітей для забезпечення їх повинностей 
на користь власника. У Правобережній Україні 
право жінок на спадкове майно обмежувалося. 
Дочки одержували тільки четверту частину бать-
ківського майна, усе інше розподілялося між си-
нами. Майно матері успадковувалось синами і 
дочками у рівних частках. Ці норми українського 
спадкового права були настільки прогресивними, 
що аналогів їм не було ні в Європі, ні в Росії. 
Але після поширення російського законодавства 
на Україну були встановлені нові норми успад-
кування. Зокрема, власник родового майна міг 
заповідати його тільки спадкоємцям за законом, 
його воля була обмежена. В особливому порядку 
успадковувалися майоратні володіння у Право-
бережній Україні. 

Заповіт у галузі спадкового права (духів-
ниця) – це одностороння угода, за якою дієздатна 
особа (спадкодавець) на випадок смерті передає 
право власності на майно іншій особі (спадко-
ємцю). Дієздатність спадкодавця включала пси-
хічне здоров’я при (“при здоровому умі та твер-
дій пам’яті”), незалежне волевиявлення та роз-
порядження лише власним майном. Заповіти 
складалися як у письмовій формі, так і усно. За-
повіт зроблений усно, але при свідках, мав юри-
дичну силу, тотожну з письмовою. Факт усного 
заповіту необхідно було внести в громадські 
книги. Спадкодавець міг скласти новий заповіт. 
Це автоматично скасовувало попередній заповіт, 
навіть якщо у ньому безпосередньо і не вказува-
лося на це. Заповіт складений з певними умо-
вами (умовний заповіт), призводив до передачі 
спадкоємцеві майна ще за життя спадкодавця. 

Траплялися випадки укладення договору 
між братами-спадкоємцями, у відповідності з 
яким один із братів зрікався своєї частини май-
бутньої спадщини за негайну винагороду. Умо-
вні заповіти зазвичай складалися літніми спад-
кодавцями, які втратили здоров’я і відчували на-
ближення смерті. Успадкування за заповітом ма-
ло відмінності від звичаєвої норми передачі спа-
дкової власності. Так, перш за все, батьки сина 
за непослух та завдану образу могли, всупереч 
звичаю, відписати йому меншу частину спадщи-
ни або й зовсім позбавити її. Часто у заповітах 
спадкодавці фіксували прагнення урівняти права 
дочок на спадщину з правами синів. Чоловік або 
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дружина могли заповідати одне одному своє 
майно у довічну власність, тоді як звичай дозво-
ляв лише розпоряджатися цим майном, але не 
давати права власності на нього. Якщо батьки з 
якихось причин не склали заповіту, то нерухо-
мість, особливо землю, поділяли між спадкоєм-
цями старі люди – сільський сход. 

Спадкодавець у своєму заповіті міг при-
значити заступника своєму спадкоємцеві (під-
спадкоємця) у разі смерті останнього. Заповіт 
може включати так званий легат-доручення 
спадкоємцю виплатити особі певну суму або пе-
редати їй певне майно. У заповіті спадкодавець 
міг зобов’язати спадкоємця утримувати вдову, 
дочок, обов’язково виділити їм на посаг. Якщо 
законних спадкоємців не було або вони не при-
йняли спадщину у певний строк, майно назива-
лося виморочним і надходило до скарбниці (ви-
трачалося на потреби монастирів, міста). 

Отже, незважаючи на трагічну долю, Укра-
їнська козацька держава – це надзвичайно важ-
лива епоха в історії українського народу. Саме 
Українська козацька держава після занепаду Ки-
ївської Русі і Галицько-Волинського князівства 
стала головним місцем національного життя всіх 
українських земель, де відродилася самобутня 
правова система, яка тривалі роки існувала у фо-
рмі звичаєвого права, втілювалася у норматив-
них актах Військової Ради та військовому коза-
цькому праві. Вивчення і наукове дослідження 
історичного минулого України, зокрема, інсти-
туту спадщини, допомагає з’ясувати, що спад-
кове право – це найдавніший інститут права, 
який був і є актуальним з позиції його дослі-
дження, розвитку та вдосконалення, що у ХVІІІ 
столітті мала місце тенденція до встановлення 
чітких меж вільного розпорядження спадковим 
майном за заповітом, а також розширення спад-
кових прав по жіночій лінії. Звичаєве право 

України визнавало повну правоздатність і діє-
здатність жінки, вільну волю спадкодавця через 
заповіт розпоряджатися спадщиною. Воно ви-
знавало не тільки абстрактні принципи кровного 
споріднення, а й морально-етичний елемент, 
працю та факт спільного життя суб’єктів сі-
мейно-шлюбних відносин. У ХVІІІ столітті у 
межах феодального суспільства набула свого 
найвищого розвитку українська правова система. 
Орієнтована на Європейську континентальну 
систему права вона пережила період узагаль-
нення вітчизняного та зарубіжного досвіду, 
пройшла найвищу стадію систематизації – коди-
фікацію і (так офіційно і невизнана російським 
урядом) діяла в Україні аж до 40-х років ХІХ ст. 
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ПРОБЛЕМИ  ФОРМУВАННЯ  УРЯДУ  В  ЄВРОПЕЙСЬКИХ  СИСТЕМАХ   

ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ  ДЕМОКРАТІЇ 
 
Одним із центральних питань функціону-

вання сучасних систем державної влади є органі-
зація взаємодії законодавчої та виконавчої влади.    
Досвід європейської парламентської демократії 
дає підстави зробити висновок, що її загальним 
правилом є наголос на принципі відповідально-
сті виконавчої влади перед законодавчою. Одне з 
основних інститутів впливу законодавців на ви-
конавчу владу – ухвалення рішення про відста-
вку уряду, що дозволяє парламентові змінювати 
уряд у тому випадку коли парламентська біль-
шість вважатиме це за доцільне. Фактично аналіз 
процедури відставки уряду у західноєвропейсь-
ких державах дозволяє стверджувати, що вине-
сення парламентом вотуму недовіри урядові 
майже в усіх, без винятку, випадках тягне за со-
бою його відставку у таких країнах, як Австрія, 
Бельгія, Данія, Греція, Ісландія, Ірландія, Маль-
та, Італія, Люксембург, Португалія, Нідерланди, 
Норвегія. З суто формального боку єдиними ви-
ключеннями з цього правила були  Великобри-
танія та Фінляндія до конституційної реформи 
1991-1995 років.  

Результатом запровадження в такий спосіб 
витлумаченого принципу відповідальності уряду 
перед парламентом у європейських державах є 
те, що уряд ніколи не призначається на якийсь 
чітко визначений термін. Хоч, відомо, крім ін-
ституту винесення вотуму недовіри урядові, іс-
нує й чимала кількість інших форм парламентсь-
кого впливу на діяльність виконавчої влади. Це, 
наприклад, система спеціальних парламентських 
комітетів, процедура винесення пропозиції чи 
проекту резолюції щодо конкретного питання 
(Великобританія), направлення запитів до мініс-
трів (зокрема у Франції протягом тих днів, коли 
міністри мають відповідати на запитання парла-
ментаріїв) тощо. 

Іншою спільною рисою формування всіх, 
без винятку, урядів у європейських державах є 
те, що сама правова, чи точніше – процедурна, 
логіка процесу передачі влади новому урядові 
передбачає існування такого інституту, який би 
здійснював цю передачу повноважень. Таким 
інститутом, як правило, виступає інститут глави 
держави. При цьому сама процесуальна дія пере-

дачі повноважень новому урядові необхідна і 
важлива частина процесу формування виконав-
чої влади. Отже, аналізуючи  механізми впливу 
парламентів на виконавчу владу в сучасних євро-
пейських державах, можна зробити висновок, що 
найбільш дієвим та ефективним механізмом цьо-
го впливу виступає інститут винесення недовіри 
уряду. Але, незважаючи на всі відмінності, що 
виникають у процесі формування нових урядів, 
можна виділити дві спільні властивості: по-
перше, “міжурядовий” період ніколи не є пері-
одом виконавчого безвладдя, чи, принаймні, не 
повинен таким бути, а по-друге, у процесі пере-
дачі влади від одного уряду до іншого у перева-
жній більшості випадків використовується дода-
тковий елемент, яким є глава держави і який су-
то і здійснює акт передачі влади. 

Проте, щойно використавши поняття “фо-
рмування” уряду, потрібно пояснити, який без-
посередній зміст у нього вкладається. Справді, 
уряди саме формуються, як наголошує Майкл 
Галлагер, а не виникають [12, P.178]. Більше то-
го, цей процес формування може бути описано в 
двох аспектах. З одного боку, уряд не надається 
державі кимсь, хто вирішує, кому стати на чолі 
уряду і кому увійти до його складу. З іншого ж 
боку, уряд не виникає і як наслідок спонтанного 
голосування в парламенті. Адже попри всю ва-
жливість голосів кожного окремого парламен-
тарія, зважаючи на принцип дотримання партій-
ної дисципліни при голосуванні, рішення про 
склад уряду приймається в процесі завчасних 
партійних маневрів і міжпартійних консультацій. 
У результаті цього формування уряду може ви-
ступати чи як здебільшого одноступеневий про-
цес, коли уряд фактично утворюється парла-
ментськими політичними партіями, а глава дер-
жави лише формально-юридично легалізує рі-
шення парламентарів, чи як двоступенева дія, 
коли до нього активно залучається ще й глава 
держави.  

Сам процес призначення главою держави 
особи, відповідальної за утворення нового уряду, 
може мати різні форми. Безумовно, що у випа-
дку, коли в парламенті є партія, яка здобула під 
час виборів абсолютну більшість місць, це пи-
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тання вирішується саме собою, такою відповіда-
льною особою стає лідер цієї партії. Однак таке 
абсолютне домінування будь-якої партії в пар-
ламенті трапляється далеко не завжди. Для того, 
аби розв’язати цю проблему, в різних країнах 
було запроваджено різні механізми. Наприклад, 
у Греції, згідно зі ст.37 Конституції 1975 року, як-
що в парламенті жодна з партій не має абсолютної 
більшості, то президент доручає вивчити можли-
вості формування нового уряду лідеру партії, яка 
має відносну більшість. Якщо лідер цієї партії від-
мовляється чи його спроба досягнути компромісу з 
іншими партіями  не досягає успіху, то це право 
передається президентом лідеру другої за кількістю 
місць у парламенті партії і т.д.  

Наступний крок після обрання “форма-
тора” – перехід до утворення складу самого уря-
ду. У тих випадках, коли в парламенті завжди є 
партія, яка отримала більшість (Великобританія), 
вирішальний вплив на формування уряду має 
лідер цієї партії. Він одночасно вирішує, хто 
стане членом уряду, і виступає гарантом того, що 
парламентська партійна більшість забезпечува-
тиме підтримку уряду.  

Дещо складнішою ситуація  постає тоді, 
коли в парламенті представлено одночасно декі-
лька партій, які чи можуть утворювати ефективні 
коаліції, чи приблизно рівні за силами, для того 
аби, принаймні, не допустити формування не 
бажаного для них уряду.  Про те, що за умов ба-
гатопартійних систем ця можливість стає дедалі 
реальнішою, свідчить той факт, що традиційно 
потужні політичні партії рідко коли збирають 
більш, ніж 40% голосів виборців [7, c.93], а це 
об’єктивно детермінує необхідність конститую-
вання коаліцій. Тоді реально розпочинається 
процес утворення коаліційного уряду. При цьому 
сам термін коаліційність може тлумачитися у 
двох значеннях: з одного боку, як утворення 
уряду двома-трьома партіями, що завдяки коалі-
ції отримали необхідну парламентську біль-
шість, а з іншого – як змішаний партійний склад 
уряду, якщо урядові портфелі розподіляються 
між представниками значної кількості партій.  

Однак сам процес формування коаліцій-
ного уряду може відбуватися за різними принци-
пами. Чи точніше було б навіть сказати, що на 
сьогоднішні в правовій і політичній  науці існує 
принаймні декілька методологічних підходів до 
пояснення логіки та внутрішніх механізмів утво-
рення коаліційних урядів. Однією з найбільш 
впливових з них є теорія “мінімально виграш-
ного уряду”, запропонована ще на початку 60-х 

років Вільямом Райкером у його майже класич-
ній роботі “Теорія політичної коаліції” (1962). 
В.Райкер виходив з того, що парламентська сис-
тема підштовхує учасників політичного процесу, 
ті випадки коли парламент контролює одна пар-
тія він, зрозуміло, виключив зі сфери свого ана-
лізу,  утворювати лише такі коаліції, які б забез-
печили мінімально необхідну кількість голосів 
для формування уряду. Тобто у випадку, якщо 
коаліцію потенційно можуть утворити, скажімо, 
три партії, І, ІІ, та ІІІ, беруться до уваги не всі 
парламентські партії, а лише ті, що створюють 
коаліцію, але для  формування уряду достатньо 
голосів двох з перелічених партій (наприклад І 
та ІІ), то третя партія (ІІІ) завжди буде виклю-
чена з коаліції. Більше того, В.Райкер навіть ви-
сунув припущення, що чим меншою буде кіль-
кість виграшних голосів, тим більшим буде шанс 
на утворення коаліції. Тобто, пояснення В.Рай-
кера полягало в тому, що включення додаткових 
партій до коаліції чи створення коаліції з силь-
ним партнером означає ніщо інше, як необхід-
ність віддавати цим партіям місця в уряді, що 
прагматично недоцільно. Очевидно, що ця рай-
керівська модель утворення коаліцій ґрунтується на 
визнанні в якості домінуючого мотиву участі в дія-
льності уряду можливість для партій заробити для 
себе політичний капітал і задовольнити внутрішні 
партійні амбіції, такі мотиви, як “намагання зро-
бити щось для країни” В.Райкер вважав публіч-
ними цілями, які лише приховують справжні ін-
тенції партій чи їх партійних ватажків. 

За допомогою моделі найменших витрат 
урядових місць майже неможливо пояснити 
утворення “потужних коаліцій”, коли об’єдну-
ється не лише більш ніж мінімально необхідна 
кількість партій, але й коли партія-домінант сві-
домо обирає собі сильних союзників. Багато в 
чому продовжуючи цю лінію критики, Абрам де 
Сваан у дослідженні “Коаліційні теорії та 

утворення урядів” (1973 ) висунув альтернативну 
райкерівській модель “ідеологічних коаліцій”. 
Пропонуючи свою концепцію, він виходив з то-
го, що метою політиків є не просто факт появи в 
уряді, але й реалізація певного публічного ін-
тересу. Для того ж аби останнє стало можливим, 
крім критерію прагматичного вибору, має бути 
залучено ще й такий показник, як “ідеологічна 
сумісність”, скажімо, якщо партія І представляє 
ліву частину партійного спектра, і при цьому з 
точки зору прагматичного мінімального вибору 
їй доцільно об’єднатися з однією з крайнє пра-
вих партій – ІІ, то в реальності це швидше за все 
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не відбудеться. Саме тому модель де Сваана ще 
часто визначають як ідеологічну теорію коаліцій. 

Цікавою ілюстрацією до ступеня відповід-
ності двох зазначених моделей політико-право-
вим реаліям процесів формування коаліційних 
урядів може виступати аналіз М.Галлагера. За 
його підрахунКами, принцип мінімального ви-
грашу було застосовано приблизно у 40% випад-
ків, в той час як принцип ідеологічної сумісності 
“спрацював” у 60% випадків. Щоб не перелічу-
вати всі з наведених ним даних, звернемося лише 
до одного прикладу: німецькі вибори 1987, коли 
з наявних 497 місць у парламенті зелені отри-
мали 42, фактично зелені почали відбирати зна-
чну частину голосів соціал-демократів, почина-
ючи з 1981 року [5, c.133], хоч як така тенденція 
переорієнтації певної частини соціал-демократи-
чного електорату до зелених спостерігається у 
всій Європі [11, c.94], соціал-демократи – 186, 
християнські демократи – 223 і вільні демократи 
– 46. Застосування принципу “мінімального ви-
грашу” передбачало утворення коаліції між хри-
стиянськими демократами та зеленими, проте 
реальний уряд було сформовано з представників 
християнських демократів та вільних демократів. 
Безумовно, що попри очевидну фактологічну 
виграшність теорія ідеологічної сумісності, тим 
не менше, не може бути визначена як єдино  
правильна, адже все ж таки у 40% випадків 
спрацьовує теорія мінімального виграшу. Наразі, 
на нашу думку, необхідно швидше вести мову про 
взаємовплив прагматичних та ідеологічних чинни-
ків у процесі формування коаліційних урядів. 

І нарешті, останньою стадією формування 
уряду, яка по суті означає початок його діяль-
ності, є процес парламентської інвеститури, який 
у різних країнах Європи може носити імпліцит-
ний чи експліцитний характер. Прикладом дії 
експліцитної інвеститури може виступити поло-
ження, закріплене  в ст.94 Конституції Італії, де 
вказується, що не пізніше, ніж через десять днів 
після формування уряд має бути представлено 
для отримання вотуму довіри від палат [3, c.438]. 
В інших же країнах (зокрема, в Данії) необхід-
ність спеціальної процедури винесення довіри 
урядові перед тим, як він розпочинає свою дія-
льність, не передбачається. Подібне, на перший 
погляд, суто формальне правило щодо діяльності 
виконавчої влади має, тим не менше, свої суттєві 
наслідки, коли йдеться про так звані “уряди ме-
ншості”. Це той випадок, якщо уряд було сфор-
мовано внаслідок угоди між декількома (бага-
тьма) політичними силами, чи якщо його форму-

вання (за тих чи інших причин внутрішньополі-
тичного характеру) було віддано на відкуп пар-
ламентській меншості. 

Як доводить Кааре Стром, існування уря-
дів меншості – цілком природне явище для сис-
тем державної влади в Європі. Пояснення поля-
гає в тому, що європейські політичні партії у ду-
же незначній кількості випадків ставлять перед 
собою на меті винятково отримання урядових 
портфелів. Здебільшого вплив чи участь у діяль-
ності виконавчої влади розглядається лише як 
одна зі складових частин загальної партійної по-
літики. В результаті чого партії-лідери можуть 
обирати для себе такий варіант, коли вони зали-
шатимуться в стані опозиції, віддаючи переваги 
участі в діяльності уряду іншим політичним пар-
тіям. Хоч, відомо, це аж ніяк не можна тлумачити, 
як своєрідний партійний альтруїзм. Майже завжди 
короткотермінова свідома відмова партії від урядо-
вих портфелів означає вагомі та реальні політичні 
дивіденди в довгостроковій перспективі. 

До того ж, кажучи про логіку, якою керу-
ються політичні партії, відмовляючись від місць 
в уряді, варто пам’ятати й про ту роль, яку реа-
льно відіграють парламентські комітети в про-
цесі прийняття державних рішень. Так, у тих єв-
ропейських країнах, де вплив комітетів тради-
ційно високий (Норвегія, Італія, Ісландія, Шве-
ція, Португалія), перспективи формування урядів 
меншості найвищі. Хоч такий відомий дослід-
ник, як Грегорі Л’юбберт, крім “фактора коміте-
тів”, звертається ще й до такого чинника, як ха-
рактер взаємовідносини між групами інтересів та 
діяльністю уряду. На його думку, у тому випа-
дку, якщо система влади в державі має такі озна-
ки, як:  високий ступінь зв’язку між групами ін-
тересів і політичними партіями і впливу груп 
інтересів на діяльність уряду, формування урядів 
меншості є логічною подією. Адже політичним 
партіям часто важливіше мати (зберігати) не 
прямий вплив на уряд через, наприклад, проф-
спілки, федерації роботодавців, фермерські 
об’єднання тощо, а отримати безпосереднє пред-
ставництво в уряді. 

Отже, тоді, коли конституційно передбача-
ється наявність експліцитної інвеститури при 
формуванні “уряду меншості” між партійною 
угодою щодо складу уряду та його інвеститурою, 
позиції окремих політичних партій можуть змі-
нитися, що ускладнюватиме процес отримання 
урядом початкового вотуму довіри, оскільки він 
надається, по-перше, всім парламентом, що уне-
можливлює формування окремих “партійних па-
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рламентських більшостей” з різних питань, а, по-
друге, стосується уряду в цілому чи програми дій 
цього уряду. 

В результаті, досліджуючи основні етапи 
формування урядів у європейських країнах пар-
ламентських демократій, можна  виділити такі 
елементи цього процесу: відставка минулого 
уряду, “адміністративна” діяльність відставле-
ного уряду до моменту вступу в дію нового уря-
ду; формування нового уряду. При цьому, не 
зважаючи на чималу кількість спільних рис, по-
трібно вказати й на те, що практично в кожній з 
європейських держав зустрічаємо багато специ-
фічних властивостей, пов’язаних з реалізацією 
перелічених процедур. Отже, звернення до тео-
ретичного аналізу проблем формування урядів у 
системах парламентської демократії, які є прева-
люючими в сучасній Європі, принаймні у тому 
випадку, якщо керуватися концепцією Європи 
“від Бреста до Бресту” дозволяє  значно глибше 
зрозуміти процеси функціонування систем дер-
жавної влади в європейських країнах, пояснити 
такі явища, як боротьба за місця в уряді, утво-
рення партійних коаліцій тощо. 

В Україні певною мірою кроком до збли-
ження законодавців та урядовців стало прийн-
яття Указу Президента “Про чергові заходи що-
до дальшого здійснення адміністративної ре-
форми в Україні” №345 від 29 травня 2001 року, 
яким посади Прем’єр-міністра України, Першого 
віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, мі-
ністрів за характером повноважень, порядком 
призначення на посади та звільнення з посад бу-
ло віднесено до політичних, хоч реалізація цієї 
міри передбачалася в Концепції адміністративної 
реформи і про це неодноразово писали провідні 
українські фахівці в галузі конституційного пра-
ва та державного управління [1, c.58].  

Справді, як продемонстрував досвід фор-
мування уряду А.Кінаха, цей процес супрово-
джувався тривалими переговорами та консульта-
ціями з різноманітними парламентськими парті-
ями та депутатськими фракціями, що, зрештою, і 
зумовило підтримку кандидатури А.Кінаха на 
прем’єрську посаду. Але щодо цього варто зро-
бити декілька зауважень. По-перше, ведення по-
дібних консультацій та узгодження кандидатур 
зовсім не є обов’язковою нормативно передбаче-
ною дією. По суті, сьогодні єдине, що підштов-
хує майбутнього прем’єра проводити переговори 
з депутатами, це прагматичний мотив отримання 
згоди парламенту. Однак цей прагматичний мо-
тив може так само спричинити і нехтування пе-

реговорним процесом, оскільки в системі взає-
модії “уряд – парламент” в Україні діє ще один 
надзвичайно впливовий елемент – президент [4, 
c.24], який представляє на політичній арені свої 
власні інтереси, які можуть не збігатися з інтере-
сами прем’єра та парламенту. Більше того, якщо 
погодитися з тезою Р.Михеєнка про те, що ми 
маємо всі підстави аби розглядати владу україн-
ського уряду як похідну від президентської [6, 
c.378], то цілком вірогідною видається й така си-
туація, коли, реалізуючи власний інтерес, прези-
дент свідомо створюватиме ситуацію протисто-
яння між парламентом і прем’єром. Про можли-
вість реалізації такого політичного сценарію свід-
чить досвід єльцинської Росії. 

По-друге, кажучи про політичну відповід-
ність складу уряду розподілу сил у Верховній 
Раді, треба дещо уважніше поставитися до про-
блеми коаліційності уряду. Справа в тому, що в 
Україні це поняття дуже часто підмінюється по-
няттям “змішаності”. На нашу думку, такий 
уряд, в якому формально надано місце представ-
никові кожної політичної партії (чи представни-
кам групи найбільш впливових партій), зовсім не 
можна вважати коаліційним. Він швидше нага-
дуватиме політичну мозаїку, яка матиме наслід-
ком зниження відповідальності виконавчої влади 
та її внутрішнє деструктурування, коли партійні 
представники діятимуть на посадах міністрів як 
провідники інтересів своїх партій, у результаті 
чого самі міністерства можуть перетворитися на 
партійні осередки, умовно кажучи, можна отри-
мати таку систему виконавчої влади, в якій агра-
рна політика буде соціалістичною, вугільна про-
мисловість комуністичною, юстиція лібераль-
ною, а транспорт соціал-демократичним – що є 
принципово недопустимим явищем. 

Отже, актуальність звернення до досвіду 
європейських держав щодо процедур і механіз-
мів формування урядів пов’язана з тим, що ба-
гато питань, які постають у процесі державно-
правової реформи в Україні, і які, на перший по-
гляд, можуть видаватися розмежованими, на-
справді, виявляються тісно пов’язаними. Напри-
клад, проблеми партійної структуризації та утво-
рення парламентської більшості виявляються 
органічно поєднаними з тими ж питаннями взає-
модії виконавчої та законодавчої влад. Адже сам 
інститут парламентської більшості має на меті не 
лише підвищення ефективності в діяльності за-
конодавчого органу, але й зміни у структурі вза-
ємин “парламент – уряд”. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО АВСТРІЙСЬКУ ВІЙСЬКОВУ АДМІНІСТРАЦІЮ  БУКОВИНИ  

(1774-1786 рр.) 

 
Приєднання Буковини до Австрії було ти-

повим прикладом зовнішньої політики абсолют-
ної монархії. Суть її відверто висловив пруссь-
кий король Фрідріх П: "Подобається... якась кра-
їна: так захопи її, якщо маєш для цього засоби. 
Потім завжди знайдеш історика, який доведе 
справедливість твоєї битви, і юриста, який об-
грунтує твої вимоги" [7, с.49]. При Віденському 
дворі Буковину вподобали після першого поділу 
Польщі і включення до складу австрійських зе-
мель Галичини. А вже 31 серпня - 3 вересня 1774 
р. Австрія окупувала край, скориставшись осла-
бленням Порти в російсько-турецькій війні 1768-
1774 рр. Це було зроблено фактично зі згоди Ро-
сії, оскільки Катерина ІІ була переконана, що 
Царгород ніколи не змириться із втратою[2, 
с.313-314]. 

Цісар Йосиф ІІ не розглядав приєднання 
Буковини як великий успіх австрійської полі-
тики, а як "необхідність". Під нею розумілося 
"заокруглення кордонів" Австрії з метою забез-
печити стратегічне сполучення між Галичиною і 
Семигородом. Водночас Буковина розглядалась, 
за словами державного канцлера Кауніца, і "як 
ключ до Молдови у стратегічному русі на Конс-
тантинополь" [11, S. 563; 4, с.4]. Відразу ж після 
окупації на Буковині була запроваджена тимча-
сова військова адміністрація, яка діяла до 1 лю-
того 1787 р. 

Військовий характер адміністрації цього 
періоду визначався як тим, що вона безпосеред-
ньо підпорядковувалась Придворній військовій 
раді у Відні та Генеральному командуванню Га-
личини і Володимирії у Львові, так і тим, що ад-
міністративні посади посідались винятково вій-
ськовими. Край спочатку називався "Чернівець-
ким генералатом", "Галицьким прикордонним 
генералатом", "Буковинським дистриктом". Ли-
ше з травня 1775 р. за новою австрійською про-
вінцією утвердилась офіційна назва -Буковина 
[4, с.114-115; 6, с.85]. До завдань військової ад-
міністрації належали, перш за все, влаштування 
кордонів, організація управління, проведення 
реформ з метою поступового включення приєд-
наного краю до політичного та економічного ме-
ханізму австрійської монархії. 

Перший голова військової адміністрації на 
Буковині генерал-майор Сплені, який безпосере-
дньо здійснював і окупацію краю, початок своєї 
адміністративної діяльності датує 1 вересня 1774 
року, тобто днем прибуття до Чернівців. Форма-
льне ж призначення на цю посаду він отримав 24 
жовтня 1774 р. і посідав її до 6 квітня 1778 р. Ба-
рон Габріель Сплені фон Міхальд походив із 
протестантської родини з Верхньої Угорщини. 
Здобувши освіту у єзуїтській гімназії та Терезі-
анській лицарській академії, зробив досить ус-
пішну військову кар'єру. Завершив її коменда-
нтом фортеці Ольмюц у званні фельдмаршала - 
лейтенанта. Помер 1 квітня 1818 р. у віці 84 р. 

Сплені належить продуманий попередній 
проект військового впорядкування Буковини від 
10 грудня 1774 р. Ще виразніше свідчить про 
його організаторську діяльність в краї залише-
ний ним "Опис Буковини" ("Веschreibung der 
Bukowina"), опублікований окремим виданням у 
1893 р. Й.Полєком. Через 100 років перша час-
тина "Опису Буковини" видана українською мо-
вою (з передмовою і коментарем О.Д.Огуя і 
М.М.Сайка). Першочерговим завданням Сплені 
було визначення і зміцнення кордону, що і було 
в основному зроблено в жовтні 1774 р. А з 16 по 
19 листопада відбулось виставлення прикордон-
них стовпів з австрійським орлом [3, с.5]. 

Однак, як пише Й.Полек, Сплені визнав 
первісну лінію кордонів надто близькою від Че-
рнівців, Серету і Сучави, від прямої вулиці зв'я-
зку між Семигородом і Галичиною. Тому з до-
зволу Галицького командування відбулось від-
повідне переміщення військ [9, S. ХІІ - ХІІІ]. Тим 
часом з 1 лютого 1775 р. розпочались австро-ту-
рецькі переговори щодо передачі Буковини, які 
завершились 7 травня 1775 р. укладенням в Цар-
городі окремої конвенції. Порта визнала приєд-
нання до Австрії краю між Дністром, Покуттям, 
Угорщиною і Семигородом. В заголовку турець-
кого тексту конвенції фігурувала й сама назва 
краю –Буковина [4, с.115]. 

В ході переговорів появилось "історико-пра-
вове обгрунтування" приєднання Буковини до Авс-
трії. Австрійський амбасадор у Царгороді барон 
Тугут вимагав Буковину на підставі того, що вона 
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за часів Галицько-Волинської держави належала до 
Галичини, яка вже входила до Австрії. 12 травня 
1776 р. у Константинополі було підписано попере-
дню угоду, а 2 липня 1776 р. у селі Баламутівка 
укладено австро-турецьку конвенцію про демарка-
цію кордонів9. 12 жовтня 1777 р. генерал Сплені 
приймав у Чернівцях присягу буковинців на вір-
ність Австрії [13, S. 11]. 

За цих умов на перший план вийшли пи-
тання про устрій краю і способи управління ним. 
В основі планів перевлаштування Буковини спо-
чатку була ідея перетворення краю у військову 
прикордонну зону з проведенням там строкового 
навчання селян і формування вздовж турецького 
кордону прикордонної міліції з місцевого насе-
лення. Однак до практичного втілення цієї ідеї так і 
не дійшло, хоча спроби робились. Перша з них від-
булась у 1779 р., а вже в наступному році Йосифу ІІ 
довелося взяти до уваги зростаючу еміграцію й 
оголосити звільнення від рекрутства на 50 років 
(Rekrutierungsfreiheit). Остаточно Йосиф ІІ відмо-
вився від цього плану лише у 1786 р. [15, S. 84]. 

Конкретні пропозиції щодо організації вій-
ськового управління краєм були викладені Спле-
ні в ІІ розділі його "Опису Буковини". Без-
перечно, що цей проект увібрав у себе і погляди 
багатьох інших керівних учасників приєднання 
Буковини до Австрії. За проектом очолити 
управління краєм мав генеральний консул, наді-
лений значними правами у військових, адмініст-
ративних, господарських і судових справах. У 
його розпорядження передбачався досить вели-
кий на той час апарат чисельністю понад 30 осіб. 
У рукописі окремо визначається склад виборних 
установ як нижчих ланок влади, очолюваних 
офіцерами. Головним напрямком роботи апа-
рату, на думку Сплені, повинно було стати своє-
часне донесення вищих розпоряджень до насе-
лення і контроль за їх виконанням [9, S. 72-116]. 

Адміністративні реформування на Буко-
вині відбувались досить повільно, особливо в 
нижчих ланках управління, безпосередньо пов'я-
заних з населенням. Деякий час зберігався ста-
рий адміністративний устрій, використовувались 
старі чиновники. Досить детальний опис "попе-
реднього правління" краєм залишений Г.Сплені. 
Так, територія площею 10482 кв. км із 4 містами, 
222 селами і 52 "присілками" і з населенням 
14650 сімей (біля 75 тис. осіб) ділилася на 2 ци-
нути (повіти). Чернівецький повіт очолювався 
старостою, а Сучавський - ісправником. Повіти 
поділялись на околи, очолювані намісниками. В 
кожному з них було по 2 збирачі податків (зло-

таші). В селах владою були сільські старости 
(двірники), що мали у своєму розпорядженні 1 -3 
підстарост (ватаманів). 

Повітовим керівникам підпорядковувались 
по 3 писарі (логофети) та до 80 судових служи-
телів: биранів, умблаторів, арнаугів. Так, "у Чер-
нівецькому цинуті, - пише Сплені, - є 40 биран 
або піших судових служителів, 1 капітан, 30 
умблаторів -кінних судових служителів, якими 
керує їх ватаг, або лейтенант, та 10 арнаугів, 
щось на кшталт крайової міліції, очолюваних 
своїм чаушем або капралом". Прикордонна та 
митна служба в краї покладалась на капітана, 4-х 
віце-капітанів та кавалеристів-прикордонників 
(каларашів) . 

За винятком арнаугів, які щомісячно отри-
мували по 5 флоринів і не платили податку, весь 
цей адміністративний персонал утримувався за 
рахунок безкінечних зборів з населення. Можли-
вість наживи була настільки очевидною і знач-
ною, що посади купувались на аукціоні на 2-3 
роки. Лише окремі з цих посад мали чітко визна-
чене державне завдання, яке полягало у "виби-
ванні" податків та юрисдикції. 

Після приєднання Буковини до Австрії де-
який час описаний Сплені адміністративний устрій 
продовжував існувати. Залишались на посадах і 
старі чиновники. Так, ісправником у Сучаві зали-
шався Ілля Кірсте, старшим двірником у Молдав-
сько-Кимполунзькому околі –Ангелакі [1, с.35]. 
Зміни почалися з того, що у Чернівцях та Сучаві 
були утворені директоріати, очолювані військо-
вими (директорами). Дещо пізніше, у 1783 р. ди-
ректоріати були створені у Сереті та Вижниці. 
Чітко визначилась структура дистриктів. На по-
чатку 1783 р. у Чернівецькому та Сучавському дис-
триктах було по 7 околів, які об'єднували відповід-
но 110 і 133 населених пункти [14, S. 34]. 

Подальше вдосконалення системи управ-
ління краєм пов'язане з діяльністю генерала Ен-
ценберга, який очолював крайову військову ад-
міністрацію з 1 квітня 1778 р. по 1 листопада 
1786 р. Барон Карл фон Енценберг належав до 
старовинного тірольського роду. Народився у 
1725 р. Розпочавши у 1749 р. військову службу 
кадетом, дослужився до звання фельдмаршал-
лейтенанта. У 1792 р. вийшов у відставку. Помер 
25 травня 1810 р. у Германштадті. Під час при-
єднання Буковини до Австрії Енценберг коман-
дував 2-м волоським прикордонним полком у 
Семигороді. У 1777 р. отримав звання генерал-
майора. Як голова військової адміністрації Буко-
вини Енценберг направив цілий ряд доповідних 
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записок австрійському урядові і галицькому ге-
неральному командуванню у Львові, де відобра-
жалось становище населення Буковини і містились 
конкретні пропозиції щодо реформ [6, с.399]. 

Ось як виглядала адміністрація краю після 
прибуття Енценберга до Чернівців. Його най-
ближчим заступником став військово-польовий 
комісар Лоппіч. Була створена крайова канцеля-
рія, в якій обов'язки ад'ютанта Енценберга і го-
лови виконував обер-лейтенант Беденс. До кан-
целярії належали також волоський секретар Мі-
халакі, протоколіст Бродовський, канцелярист 
Ленц, волоський перекладач Бредетич, польсь-
кий перекладач Войцикович, практикант Штам-
берг. Касу канцелярії (крайову касу) вели касир-
лейтенант Капеді та рахівник Бегерман. Юриди-
чну справу очолював штабс-аудитор Орландіні, 
якому підпорядковувались кілька чиновників кан-
целярії та 2 дистрикт-аудитори (один - у Чернівцях, 
а другий - в Сучаві). Серед чиновників канцелярії 
зустрічаємо також прізвища реєстратора Фогеля, 
рахівника Ерендорфа, польського перекладача Аа-
рона, румунського писаря Балади та інших. Дирек-
тором Чернівецького дистрикту був обер-лейте-
нант Адлер, ісправником Сучавського дистрикту 
- Кірсте, старшим двірником Русько-Кимполун-
зького околу - Бірбул, а старшим двірником Мо-
лдавсько-Кимполунгського околу - Ангелакі. За-
галом на утримання крайової канцелярії та 2-х 
дистриктних директоратів передбачалися ви-
трати 15274,40 флоринів на рік [14, S. 36-37]. 

Окремої згадки заслуговує питання про 
управління містами. Громади Чернівців, Сучави, 
Серету і Вижниці хотіли вважатися міськими. 
Але Сплені визнав право на це тільки за Чернів-
цями і Сучавою. Управління Чернівцями було до-
ручене міській управі на чолі з виборним головою. 
Перші вибори до неї відбулися 7 травня (у відпові-
дності з інструкцією придворної ради від 25 серпня 
1785 р.). До складу управи були обрані В. Паладій 
(голова), Г.Димитрович, Т.Попович, Й.Гемпель та 
Н.Фолькер (радники) [5, с. 90]. 

Період військової адміністрації збігся зі 
значними реформами в масштабах усієї Австрії. 
Але, як пише А.Жуковський, "не завжди... офі-
ційні розпорядження виконувала місцева адміні-
страція, що перебувала під впливом поміщиків". 
Найбільшими були Гурмузакі, Стурдза, Бальш, 
Фльондор та інші. З 1801 p. радником крайової 
адміністрації (з ініціативи самого Йосифа ІІ) став 
боярин Василь Бальш. До цього він 13 листопада 
1780 p. був акредитований при Придворній вій-
ськовій раді у Відні як "перший представник Бу-

ковини". Через нього румунські бояри передали 
австрійському урядові грамоту, в якій висловлю-
вали свою вірність цісареві і домагалися прав 
для боярських родин  [16, S. 10]. 

Але вже тоді австрійський уряд докладав 
зусиль щодо заміщення посад крайової адмініст-
рації та повітових директоратів вихідцями з ін-
ших коронних земель. "Добрий вибір чужих су-
б'єктів на заміщення цих місць, - зазначав Йосиф 
ІІ, - принесе набагато швидше добрий результат, 
ніж якби... управляли мазили чи інші місцеві 
управлінці, особливо родом з Молдавії" [8, S. 
36]. Причому, Йосиф ІІ передбачав перетягувати 
на Буковину переважно цивільних службовців. 
Так, у 1784 р. для здійснення монастирської ре-
форми на Буковині з Семигороду як податковий 
чиновник прибув Йозеф Бек. Він привіз із собою 
ряд чужоземних господарників і лісничих. 

У серпні 1786 р. Йосиф ІІ прийняв рішення 
про зміну статусу Буковини і впровадження в ній 
цивільного управління. Вона була приєднана до 
Галичини як 19-й округ. Першим старостою 
окружної управління у Чернівцях став обер-ди-
ректор буковинських державних і духовних має-
тків Йозеф Бек. Як перехідна форма правління 
військова адміністрація виконала свої завдання: 
влаштувала і зміцнила кордони, упорядкувала 
відносини між станами, поліпшила судочинство, 
заклала основи для піднесення освіти і реформу-
вання релігійних справ, а загалом підготувала 
грунт для переходу до цивільного управління. 
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СТАНОВЛЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ХVІІІ-ХХ СТ.СТ. 

 
Банк як такий виник значно пізніше, ніж 

з'явилися гроші, оскільки його поява датується 
ХV-ХVІ сторіччями. Водночас зрозуміло, що 
гроші саме як фінансовий інструмент, а не про-
сто як еквівалент вартості товару, використову-
валися значно раніше, і історія містить численні 
приклади діяльності так званих "мінял" у сучас-
ному розумінні протягом існування багатьох 
держав стародавнього світу. Як зазначають 
представники фінансової науки, "з самого поча-
тку зародження фінансів у кредиту вони діють у 
жорсткій конкурентній боротьбі й чітко реагу-
ють на всі негативні процеси в економіці. Тому, 
аналізуючи стан розвитку економіки, можна чі-
тко визначитись з її ефективністю, виходячи з 
розвитку фінансово-кредитної системи держави" 
[15, с. 4]. 

 Щодо України, то цілком логічна поява 
власних грошових знаків за часів існування на її 
території стародавньої держави - Київської Русі. 
Формування її грошової системи датується IX- 
початком XII століття. Початковою базою її обі-
гу були західноєвропейські та арабські срібні 
монети, що в певній мірі відповідали грошово-
ваговим нормам Русі. В кінці Х століття в обігу 
з'явилася гривня [2]. У Київській Русі XI ст. в 
обігу була київська гривня, що мала форму шес-
тикутного бруска і важила біля 160 г. Крім того, 
в грошовому обігу в XII ст. були новгородські 
гривні - довгасті срібні бруски з вагою біля 200г. 
Оберталися також гривні чернігівські, литовські 
та інші [3]. 

На відміну від європейських країн, в Укра-
їні, яка тоді входила до складу Російської імперії 
(за винятком західних земель, що були частиною 
Австро-Угорщини), виникнення та розвиток бан-
ківської справи пов'язують із другою половиною 
XIX століття. Можна називати декілька причин 
такого стану, однак найбільш вагомою з них, пе-
вно, буде відсутність протягом тривалого пері-
оду капіталістичних засад функціонування про-
мисловості на території Російської імперії, яка 
характеризувалася до середини XIX століття як 
феодальна держава. 

Поява банківських установ і банкірських 
будинків позв'язані зі зростаючими відтворю-
вальними процесами виробництва за рахунок 

початкового накопичення капіталу, торгівлі, а в 
Росії - системи винних відкупів. Фінансова полі-
тика, що проводилась урядом із урахуванням за-
значених особливостей, сприяла розвитку гро-
шово-кредитних відносин, а звідси - і заснування 
спеціалізованих кредитно-фінансових установ. 
Вважається, що саме розвиток промисловості і тор-
гівлі викликав поширення різного роду кредитних 
та асекураційних операцій, внаслідок чого, безносе-
редньо, і почали засновуватися банківські установи 
на приватному капіталі [9, с. 407]. 

Реформування кредитної системи в сере-
дині XIX століття пов'язане з переходом країни 
від феодалізму до капіталістичного господарс-
тва, яке вимагало обслуговування банківським 
капіталом. Державна форма власності на існуючі 
банки забезпечувала підтримку землевласника-
кріпосника. Враховуючи територію Російської ім-
перії, кількість кредитних установ абсолютно не 
задовольняла виникаючі потреби господарства. 
Називають декілька видів кредитних установ, що 
були казенними: підлягаючі зберіганню каси, на-
кази суспільного піклування, державний позиковий 
банк, і державний комерційний банк [15, с. 108]. 

13 травня 1754 р. імператриця Єлизавета І 
підписала указ, який у Повному зібранні законів 
Російської імперії мав назву „Про заснування 
державного позикового банку, про порядок ви-
дачі із оного грошей та про покарання лихварів" 
[5, с. 165]. Він намічав цілу програму регулю-
вання грошово-кредитних відносин. Кредитна 
діяльність Монетної канцелярії припинялась. 
Натомість були засновані два державних банки - 
в Москві для дворянства та в Санки-Петербурзі - 
для купецтва. Банк для дворянства із початковим 
капіталом в 750 рис. руб заснований у 1754 р. У 
1786 р. на основі Банку для дворянства створе-
ний Державний позиковий банк. У 1802 р. до 
нього приєднаний Допоміжний банк для дворян-
ства, створений у 1797 р. 

Діяльність зазначених банків опиралася, 
переважно, на наданні довгострокових кредитів 
під невеликі відсотки. Зокрема, Дворянський 
банк давав позички строком до 3 років в розмірі 
до 10 тис. крб. В 1757 р. строк повернення пози-
чок був збільшений ще на один рік, а в 1761 р. до 
8 років. Діяльність Купецького банку виявилася 
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менш вдалою, оскільки позички не поверталися 
позичальниками, і у 1782 р. банк був ліквідова-
ний. До того ж уряд із самого початку дивився на 
кошти банків як на джерело фінансування видат-
ків, ніякого відношення до господарства не ма-
вши. В 1758 р. рішенням Сенату 7 тис. крб. із 
Дворянського та Купецького банків було спря-
мовано на утримання італійської комічної опери 
[5, с. 167]. 

У якості іншого виду кредитної установи 
можна назвати підлягаючі зберіганню каси, що 
були відкриті в 1772 р. при Петербурзькому і 
Московському виховних будинках. Зазначені 
установи приймали вклади і видавали позики під 
заставу різних цінностей, а згодом - поміщиць-
ких маєтків і кріпосних душ. Прибуток повинен 
був іти на утримання дитячих установ. Аналізу-
ючи їхню діяльність, можна зробити висновок, 
що держава таким чином вирішувала скоріше 
соціальні питання, ніж сприяла розвиткові кре-
дитної системи. 

Окреме значення в становленні кредитної 
системи Російської імперії відіграв Державний 
комерційний банк, що був створений згідно з 
маніфестом 1817 р. і розпочав свої операції 1 сі-
чня 1818 р. на базі реорганізованих облікових 
контор. До його функцій входили: облік векселів 
і надання підтоварних позик, прийом вкладів, пе-
ревідні операції. Особливість його кредитних 
операцій полягала в тому, що розмір позик ви-
значався не кредитоспроможністю позичальника 
і наявністю у нього відповідного забезпечення, а 
належністю купця до тієї або іншої гільдії. Фак-
тично уряд був зацікавлений у використанні ре-
сурсів банку для підкріплення коштів скарбниці 
та надання підтримки поміщикам. З цією метою 
велика частина внесків Державного комерцій-
ного банку передавалася в Державний позиковий 
банк. Фактично він перетворився в депозитний 
банк, основна функція якого полягала в мобілі-
зації коштів для кредитування кріпосницької 
держави і поміщицького землеволодіння [15, с. 
111]. Ліквідація казенних банків, як відзначав піз-
ніше П.П. Мігулін, принесла “значну і справжню 
шкоду у всіх відношеннях” [7, с. 243]. Поступово 
були відкриті відділення банку на території Укра-
їни в Києві (1839 р.), Харкові, Рибінську, Полтаві, 
Єкатеринбурзі. 

Як визначають фахівці, істотною особливі-
стю економічної політики царизму у ХVІІІ - на 
початку XIX ст. було державне втручання в еко-
номіку, що виявлялося, зокрема, у фінансуванні 
господарства як із коштів казначейства, так і 

коштів Державного банку. Формою такого фі-
нансування за рахунок ресурсів банку були так 
звані нестатутні позики, що надавалися всупереч 
статуту в секретному порядку. До них відноси-
лися інвестиції банку в облігації та акції приват-
них підприємств [6, с.5, 14]. 

Операції ж комерційного банку, які реа-
льно сприяли розвитку товарообігу і промисло-
вості, помітно скорочувалися. Кредитна система 
зіткнулася з ситуацією, за якої найбільшим бор-
жником державних кредитних установ виступала 
сама скарбниця. До 1810 р. заборгованість скар-
бниці позиковому банку та опікунським радам 
визначалася в 86 млр. руб. На початок кредитної 
реформи за скарбницею нагромадився борг бан-
кам у розмірі 500 млн. руб [15, с. 113-114]. 

Крім державних, у Російській імперії фун-
кціонували і місцеві дворянські банки, що вини-
кли ще в першій половині XIX ст., в тому числі, і 
на території України та Прибалтики. Можна та-
кож згадати Земське кредитне товариство Царс-
тва Польського, заснованого у 1825 р. 

Однак кредитній системі держави, що була 
майже не розвинена і представлена, фактично, 
декількома фінансово-кредитними установами, 
заснованими на державній формі власності, не 
вистачало можливостей (як на рівні правового 
регулювання, так і на рівні відсутності капіталів) 
для реального розвитку та вкладення коштів у 
виробничу сферу. Банківська система Росії була 
підпорядкована інтересам бюджету, який по-
стійно носив дефіцитний характер. Внаслідок 
цього використання емісійного права стало мо-
нополією казначейства, що, зазвичай, не сприяло 
стабільності національної валюти. 

Підтвердженням цього факту служить та-
кож і побудова фінансових органів та підпоряд-
кування банківської системи країни уряду. Зок-
рема, із заснуванням у 1802 р. міністерств, 
управління фінансами було доручено Міністерс-
тву фінансів. При цьому Міністерство фінансів 
не лише завідувало доходами і видатками та 
справами державного кредиту, але на нього та-
кож були покладені збори, що прямо відносяться 
до галузі внутрішньої політики (з торгівлі, про-
мисловості, приватного кредиту тощо). Як зазна-
чав професор Іловайський С.І., у відомстві Міні-
стерства фінансів під наглядом Ради Державних 
кредитних Установлень перебували також дер-
жавні кредитні установи, а саме: Комісія пога-
шення боргів. Державний банк, Ощадні касі. 
Державний дворянський земельний банк, Селян-
ський поземельний банк, Збережна   каса і Пози-
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кові каси. Рада Державний Кредитних Установ-
лень складається із Голови Державної Ради, Мі-
ністра Фінансів, Державного Контролера, шести 
членів по виборам від дворянства і шести членів 
по виборам від купецтва. Міністру фінансів під-
відомча також Експедиція Заготовлення Держа-
вних Паперів [14,с. 41-42.]. 

При проведенні аналізу діяльності держави 
в банківській сфері не можна не згадати рефор-
маційну діяльність М.М. Сперанського. Серед 
основних його праць, що відіграли значну роль у 
проведенні реформування фінансової системи 
держави (в тому числі і банківської), треба на-
звати "Вступ до укладення державних законів 
(План загального державного перетворення)" 
1809 р., "План фінансів" на 1810 рік.; пізніше - 
"Записка про монетний обіг". Ці праці, і в першу 
чергу, “План фінансів” стали базою для прове-
дення значних реформ у сфері грошового обігу, 
кредиту і бюджету. Так, "Планом фінансів" пе-
редбачалося введення срібного монометалізму в 
Росії; срібний рубль проголошувався єдиною 
монетною одиницею. Це було закріплено мані-
фестом 1810р. Сперанський М.М. визначав у 
своїй праці, що “побудова постійної монетної та 
кредитної системи містить у собі три головних 
предмети: 1) сплату кредиту попереднього або 
погашення асигнацій; 2) встановлення кредиту 
нового, або заснування банку на сріблі; 3) вве-
дення кращої монетної системи” [10, с. 81]. Ос-
новні положення монетної системи, викладені 
М.М. Сперанським, діяли до кінця XIX ст., до 
реформи Вітте, коли Росія перейшла до золотого 
монометалізму. 

З іншого боку, саме той факт, що уряд по-
вністю контролював банківську сферу, сприяв 
залученню коштів від населення, яке мало ви-
сокий ступінь довіри до керівництва держави. Не 
можна забувати, що мова йде про першу поло-
вину XIX ст., коли Росія перемогла у Вітчизня-
ній війни над Наполеоном, і державність була 
значно зміцнена. Тому абсолютно логічно, що у 
другій чверті XIX ст. відбувся великий приток 
вкладів населення в кредитні установи, оскільки 
в очах населення стабільність кредитних установ 
і міцність держави ототожнювалися. Характер-
ним для цього часу стала часткова заміна папе-
рових грошей на вкладні свідоцтва (білети) кре-
дитних установ, які завдяки державній гарантії 
вкладів розглядалися при розрахунках саме як 
різновид банкнот [5, с. 287]. Як писав у своєму 
дослідженні “Досвід теорії податків” у 1818 р. 
відомий діяч Н.І. Тургенєв “сторіччя кредиту на-

стає для всієї Європи. Вдосконалення системи 
кредитної піде поряд із удосконаленням політич-
ного законодавства, особливо із удосконаленням 
системи представництва народного” [12, с. 268]. 

Політика, що проводилася М.М. Сперансь-
ким, заклала базу для реформування законодав-
ства у сфері діяльності кредитних установ. Од-
нак наголос ставився на підтримку поміщиць-
кого класу. Всі основні елементи кредитної полі-
тики були спрямовані на полегшення умов на-
дання позик поміщикам. Переважно спеціаль-
ними царськими маніфестами збільшувався тер-
мін, на який дворяни могли отримати банківсь-
кий кредит, для них знижувався відсоток за по-
зики. В якості прикладу можна навести "Правила 
про вклади і позики в державних банківських 
установах" 1830 р., за якими позики видавалися 
поміщикам на термін до 26 і 37 років. Відсоток 
був знижений з 6 до 5. 

Однак, якщо проаналізувати структуру ба-
нківського сектора, то мусимо визнати, що 
останній був представлений, переважно, держав-
ними кредитними установами, діяльність яких 
спрямована, скоріше, на підтримку економічного 
курсу уряду, ніж на створення реального ринку 
позичкових капіталів. Комерційний кредит був 
розвинений дуже слабо. Ця ситуація ускладню-
валася тим, що європейські країни, зокрема  Іта-
лія, Франція, Англія, вже мали достатньо розви-
нені банківські системи. Необхідно було термі-
ново реформувати кредитну систему шляхом за-
лучення приватних капіталів і створення вигід-
них умов для їх розміщення у матеріальну сферу. 

Лише в 1860-1861 рр. була проведена кре-
дитна реформа, яка заклала підвалини для ство-
рення кредитної системи капіталістичного типу, 
яка найбільше відповідала реаліям економіки 
держави, що стрімко розвивалася. Як зазначає 
В.О. Венгерська, друга половина XIX ст. в історії 
України пов'язана з уведенням у життя низки за-
гальноімперських реформ, як політичного, так і 
економічного плану. Вони стимулювали розви-
ток капіталізму, про що свідчить безліч актів: це 
і розвиток промисловості (в південній Україні - 
гірничо-видобувна галузь на Катеринославщині 
та у Донецькому вугільному басейні, а на Право-
бережжі - цукрова промисловість), це і надзви-
чайне пожвавлення в торгівлі, як у внутрішній, 
так і в зовнішній. Не обійшли ці реформи і ме-
режі фінансово-кредитних установ [4, с. 6]. 

Оскільки розвиток капіталізму у Росії від-
бувався в умовах жорсткої регламентації еконо-
мічного життя з боку держави, це зумовило і по-
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стійне втручання в процеси становлення та зрос-
тання капіталістичної кредитної системи, почат-
ком створення якої було заснування у 1860р. 
Державного банку. В його статуті, затвердже-
ному в травні 1860 р. зазначалося, що Держав-
ний банк утворюється "для пожвавлення торго-
вельних оборотів і упорядкування  грошової  та  
кредитної  системи". Відповідно  до затвердже-
ного Статуту Державний банк підпорядковується 
безпосередньо Міністру Фінансів (стаття 24) 
[13]. Загальне управління Банком покладається: 
1) на Раду Банку; 2) на Керуючого Банком. При 
Раді під найближчім начальством Керуючого банку 
перебуває: 1) відділ кредитних білетів; 2) юрискон-
сульт; 3) судовий відділ; 4) центральна бухгалтерія; 
5) інспекція; 6) канцелярія; 7) управління Держав-
ними Ощадними Касами (стаття 26). 

Як вважають науковці, Державний банк 
став нащадком ліквідованих казенних банків, які 
слугували, в основному, для кредитування дво-
рянства та уряду. “Державний банк виник на ру-
їнах дореформеної кредитної системи та певним 
чином уповноважував її функції, разом з тим він 
був покликаний сприяти пожвавленню тор-
говельних оборотів та зміцненню кредитної сис-
теми. І все ж він не став "банком банків" на по-
чатковому етапі, а був, по суті, комерційним ба-
нком, приймаючи внески та "відкриваючи по-
точні рахунки, обліковуючи векселі та надаючи 
позики під заставу товарів, коштовних металів та 
цінних паперів" [16, с. 401]. Підтвердженням 
цього факту є  положення статті 72 Статуту 
Державного банку, згідно з якою Державному 
Банку надається право здійснювати такі коме-
рційні операції: 1) облік векселів та інших стро-
кових зобов'язань; 2) видачу позичок та від-
криття кредитів; 3) прийом вкладів: грошових і 
на зберігання; 4) покупку та продаж векселів та 
інших цінностей; 5) перевід сум та інші комі-
сійні операції. Державний банк Російської імпе-
рії мав своєрідні риси: відсутність емісійної са-
мостійності (випуск кредитних білетів на вимогу 
уряду); впровадження в собі функцій відділення 
державного казначейства (випуск за спеціальною 
вказівкою кредитних білетів з комерційною ме-
тою, переоблік векселів інших банків тощо). Фа-
ктично, російська економіка отримала міцну 
кредитну установу, що діяла на комерційних за-
садах, гарантом стійкості якої була по суті дер-
жавна скарбниця. 

Звичайно, для проведення своєї діяльності. 
Державний банк повинен був мати розгалужену 
мережу своїх представництв. Зокрема, він мав 

три контори та 24 відділення у великих містах 
України. У Києві діяла контора Держбанку, в 
містах Вінниці та Житомирі буди відкриті його 
відділення. Починаючи з 1864 р., коли керуючим 
конторою став М.Х. Бунге (який пізніше став 
міністром фінансів), у газеті "Киевлянин" почали 
постійно публікувати баланси контор і прово-
дити своєрідний "лікбез" населення по банківсь-
ких операціях, тобто пояснювалось, що є актив, 
пасив, чому та як мають отримати дивіденди за 
акціями вкладники [4, с. 8]. Контора починала 
свої операції, маючи невелику суму вкладів, 
оскільки розмір вкладів колишньої Контори 
Державного комерційного банку (на базі якої, 
"безпосередньо, і була започаткована контора 
Державного банку після реформи 1961 р.) під 
впливом подій, пов'язаних із Кримською війною, 
значно зменшився. На початок 1869 р. вклади 
досягли рівня 1851 р. - 10 млн. руб. [11, с. 83]. 

Поступово почала формуватися і кредитна 
система України. Так, якщо на початку 1860-х 
років в Україні були тільки філії-контори Дер-
жавного банку, то з кінця 1860-их років засно-
вуються приватні банки: взаємного кредиту, ко-
мерційні, промислові, а також позичково-ощадні 
каси. Така розгалужена мережа кредитних установ 
дозволяла швидко здійснювати грошові переводи 
як в межах самої України, так і в межах Російської 
імперії та за кордон; здійснювати розрахункові 
операції та вкладати вільні грошові кошти в обігу з 
метою отримання доходів. 

Запроваджена кредитна система відіграла 
визначальну роль у процесі розвитку внутрі-
шньої та зовнішньої торгівлі. Державний банк 
через свої контори в містах України розпочав 
надавати позики торгівцям для ведення торгове-
льних операцій. Кредитування торгівлі здійсню-
валося і через інші кредитні установи. Почали 
працювати Київський приватний комерційний 
банк, Харківський торговий банк, Одеський ко-
мерційний банк і товариства взаємного кредиту. 
Істотно прискорили товарний обіг і полегшили 
оптову купівлю-продаж різних товарів торгове-
льні біржі [1, с.458]. М.Ф. Орлов зазначав, що 
“важливість приватного кредиту в державному 
розумінні полягає в тому, що він розповсюджен-
ням своїм заохочує народну промисловість, роб-
лячи всі вільні капітали доступними для людей 
винахідливих, чесних і розсудливих” [8, с.301]. 

У 1862 р. затверджено Положення про мі-
ські громадянські банки, а в 1871 р. - Положення 
про порядок заснування кредитних установ земс-
твами, а у 1872 р. - Положення про порядок за-
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снування приватних кредитних установлень [5, с. 
337]. Відповідно до останнього сума кредитів, 
наданих без забезпечення, не могла перевищу-
вати десятої частини оплаченого основного та 
запасного капіталів приватних кредитних банків. 
Облік ними соло-векселів без забезпечення або із 
забезпеченням нерухомістю, придбання ними 
нерухомості не для використання в банківських 
цілях не допускалося. Мінімальний розмір капі-
талу новостворюваних банків повинен був скла-
дати не менше 500 тис. крб. Банки зобов'язані 
були публікувати баланси за формою, затвер-
дженою Міністерством фінансів. 
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ЮРИДИЧНА  ДОКТРИНА  (ТЛУМАЧЕННЯ ВИЗНАЧНИХ КАНОНІСТІВ)   

ЯК ДЖЕРЕЛО  КАНОНІЧНОГО  ПРАВА 

 
Багато сучасних вчених зараховують до 

числа джерел права (окрім традиційного їх роз-
поділу на матеріальні та формальні) і юридичну 
доктрину. Дане питання має багату історію, адже 
правова доктрина є одним з найдавніших тексту-
альних джерел права, яке відігравало (а у деяких 
правових системах і досі продовжує відігравати) 
надзвичайно важливу роль у правовому врегу-
люванні суспільних відносин. Так, зокрема, у 
романо-германській правовій сім’ї доктрина як 
фактор, що реально існує і фактично впливає на 
право, вважається важливим вторинним джере-
лом права. 

Сучасні дослідники по різному визначають 
сутність цієї категорії. На думку одних, правова 
доктрина – це викладення певних норм та прин-
ципів авторитетними вченими-юристами [13, с. 
513]. Інші ототожнюють поняття доктрини з 
вченням та системою знання, вважаючи, що „пи-
тання про цю форму права – це міркування про 
регулятивну роль юридичної науки” [5, с. 357]. 
Окремі дослідники однією з ключових ознак до-
ктрини вважають надання їй державою обов’яз-
кового значення, визначаючи це поняття як “акт-
документ, що містить концептуально оформлені 
правові ідеї, принципи, які розроблені вченими з 
метою удосконалення законодавства, усвідом-
лені суспільством та визнані державою в якості 
обов’язкових” [15, с. 336]. Так чи інакше, проте 
всі визначення пов’язують поняття правової док-
трини з „правом юристів” – їх  діяльністю, яка, з 
одного боку, спрямовується на щонайширше та 
щонайточніше розкриття і застосування ідей, які 
містяться у правових нормах, з іншого – на ство-
рення з існуючих юридичних норм стрункої сис-
теми права [16, с. 39]. 

Говорячи про правову доктрину як дже-
рело права, мало хто з дослідників утримується 
від того, щоб не проілюструвати реальне регуля-
тивне її значення на прикладі мусульманського 
права, де, як відомо, саме правова доктрина 
(фікх) є одним з найважливіших джерел цього 
права як основний інтерпретатор шаріату – суку-
пності приписів Корану та сунни [17, с. 11]. В 
цілому можна стверджувати, що однією з рис, 
властивих абсолютній більшості релігійно-пра-

вових систем, є ключова роль в них релігійного 
віровчення, опосередкованою формою виразу 
якого, на наш погляд, і є юридична доктрина. 
Отож, важливу роль юридичної доктрини як 
джерела права можна вважати однією з визнача-
льних ознак релігійного права у порівнянні з 
правом світським. Ця тенденція є настільки стій-
кою, що окремі вчені навіть заміняють поняття 
правової доктрини серед джерел права на релі-
гійні погляди [8, с. 225], традиції общинного по-
буту чи традиційні моральні норми. 

У світській теоретико-правовій науці пи-
тання тлумачення права цілком закономірно роз-
глядається осібно від джерел права у зв’язку з 
основним його призначенням – усуненням про-
білів у праві. Такий підхід, якщо виходити з ви-
щенаведених визначень поняття юридичної док-
трини, уявляється цілком виправданим, адже і 
доктрина, і тлумачення мають спільне завдання – 
підвищення ефективності функціонування права 
у суспільстві. У той же час, у канонічному праві 
достатніх підстав для осібного від юридичної 
доктрини розгляду тлумачення канонічних при-
писів не спостерігається. За загальним принци-
пом тлумачення не містить (і не може містити) 
самостійних норм права. Розгляд же тлумачення 
релігійно-правових приписів авторитетними кан-
тоністами дозволяє прийти до дещо іншого ви-
сновку – багато норм, створених внаслідок тлу-
мачення існуючого канонічного матеріалу, ма-
ють в значній мірі самостійне регулятивне зна-
чення навіть не зважаючи на той факт, що наді-
лені вони юридичною силою в меншій мірі, ніж 
інші „повноцінні” джерела канонічного права. 
Звісно, це зовсім не означає, що у канонічному 
праві не існує тлумачення у традиційному розу-
мінні, проте роль його з огляду на значення ав-
торитетних пояснень значно менша. 

У фаховій літературі існують різні думки 
щодо визначення поняття тлумачення права. У 
деяких з них абсолютизується момент з’ясування 
змісту правової норми, у інших – роз’яснення, 
треті пропонують комплексне бачення цієї кате-
горії, яке б включало і один, і інший аспект. Са-
ме ця точка зору на даний момент може вва-
жатися найбільш поширеною. 
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Етапи тлумачення права також визнача-
ються по різному. Одні дослідники вважають, 
що тлумачення проходить у два етапи: 1) сприй-
няття текстового виразу правової норми (з’ясу-
вання правової норми „для себе”); 2) з’ясування 
змісту правової норми „для інших” (роз’яснення 
норми). Інші виділяють ще й третю стадію – ін-
терпретацію (з’ясування співвідношення обсягу 
правової норми, що тлумачиться, з обсягом (бук-
вальним змістом) її тексту) [8, с. 318]. Існує і то-
чка зору, за якою тлумачення варто розглядати 
лише в якості однієї з стадій процесу пояснення 
змісту правових норм, яка починається з етапу 
зібрання норм діючого права, продовжується їх 
критикою, перевіркою, власне, тлумаченням та 
завершується фінальною догматичною перероб-
кою отриманих результатів. 

Методологія тлумачення права також до-
сить різноманітна. Сучасні дослідники виділя-
ють такі методи тлумачення, як граматичний 
(з’ясування змісту правової норми за допомогою 
вияснення значення лексичних одиниць, що ви-
користовуються у її тексті), логічний (при якому 
досліджується логічний зв’язок положень, ви-
кладених у правових приписах, з правилами ло-
гіки), систематичний (з’ясування змісту право-
вих норм за їх взаємозв’язком та місцем у сис-
темі права), спеціально-юридичний (спосіб, що 
базується на юридичній техніці [1, с. 101] та да-
них юридичної науки) та історико-політичний 
(застосовуючи який можна з’ясувати історичні 
умови виникнення певних правових приписів та 
соціально-політичні причини їх появи). Зрештою, 
існує ціла наука, яка вивчає способи тлумачення 
юридичних текстів, – правова герменевтика. У 
тлумаченні канонічних приписів знаходять своє 
застосування майже всі з вказаних способів. 

У науці канонічного права безпосереднім 
джерелом канонічного права прийнято вважати 
лише тлумачення авторитетних каноністів. 
Юридична доктрина як цілісно-єдине джерело 
права згадується лише у поодиноких сучасних 
фахових працях [4, с. 90]. На перший погляд мо-
же видатись, що надання тлумаченням відомих 
вчених такого важливого значення у канонічно-
правовому регулюванні запозичене з римського 
класичного права, де, як відомо, існував аналогі-
чний інститут. Дане питання примушує торкну-
тися іншого, набагато більшого за масштабом – 
щодо міри впливу римського класичного права 
на канонічне право християнської церкви. Окре-
мі дослідники (наприклад, відомий вчений-
компаративіст Рене Давид) дотримуються думки, 

що канонічне право не має самостійного зна-
чення та у свій час було лишень доповненням до 
римського права [7, с. 391]. Не бажаючи вихо-
дити за рамки предмета дослідження, який відо-
бражається у назві статті, зауважимо лишень, що 
поділяємо з цього приводу позицію Г.Дж. Бер-
мана, який писав, розглядаючи канонічне право 
ХІ-ХІІ ст.ст.: „думка про те, що канонічне право 
якимось чином створювалось за зразком римсь-
кого, заснована на серйозній омані. Каноністи 
дуже багато використовували римське право (як 
його розуміли на той час), біблійне право та гер-
манське. Всі види права вони використовували в 
якості джерел... Каноністи також розділяли із 
своїми сучасниками – знавцями римського права 
– одні і ті ж основні методи аналізу та синтезу 
протилежностей. Ці теорії спеціалісти римського 
права в тій же мірі запозичували у них, як і на-
впаки” [2, с. 200]. 

Після остаточного розділення східної (пра-
вославної) та західної (католицької) християнсь-
ких церков у 1054 р. акценти канонічної право-
творчості східної церкви дещо змінилися. Якщо 
раніше основну масу канонічних норм створю-
вали церковні собори, то з цього часу у системі 
канонічного права почали переважати джерела 
державного походження (головним чином, імпе-
раторські закони [14, с. 44]) та канонічні поста-
нови вищих „виконавчих” органів церковного 
управління (патріархів та синодів єпископів). 
Зміна акцентів у канонічній нормотворчості, 
природно, призводила до виникнення численних 
колізій між новими та ранішеприйнятими нор-
мами. Крім того, з плином часу значно змінюва-
лися обставини церковного життя, а нових зага-
льновизнаних авторитетних норм (що могли 
з’явитися при регулярному проведенні загально-
церковних соборів) не виникало. При збереженні 
за канонічним правом значення регулятора реа-
льних суспільно-церковних відносин, виникла 
гостра потреба у авторитезованому тлумаченні 
малозрозумілих приписів. Ще однією неабиякою 
обставиною, яка зумовила появу універсальних 
тлумачень, стала досить суттєва зміна державно-
церковного законодавства, що складало важливу 
частину канонічного права (державно-церковне 
законодавство імператора Юстиніана зазнало 
особливо значних змін внаслідок нової кодифі-
кації світського права, що була проведена при 
імператорах Василеві Македонянині та Льві Фі-
лософі [12, с. 90]). Проблема неузгодженості 
державного законодавства, окремі частини якого 
містилися у номоканонах (збірниках діючого ка-
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нонічного права) з чинним світським законодав-
ством досить серйозно непокоїла органи держа-
вної влади. Відомо, наприклад, що у 1107 р. була 
видана новела імператора Олексія Комнина, ад-
ресована константинопольському патріарху Ми-
колаю Граматику та очолюваному ним синоду 
єпископів, у якій імператор звертав увагу церко-
вних сановників на недотримання церковних 
правил та державних законів щодо обрання і по-
ставлення осіб в сан єпископа, наголошуючи при 
цьому на потребі критичного перегляду номока-
нону для усунення з нього застарілих та взаємо-
суперечливих норм [9, с. 35]. Неабиякої уваги, на 
нашу думку, вартий і той факт, що всі три найав-
торитетніші дослідники канонічного права ХІІ 
ст. склали свої тлумачення за імператорськими 
розпорядженнями та наказами органів церков-
ного управління. 

За умови фактичної відсутності універса-
льного нормотворення, найбільш вдалі тлума-
чення діючого канонічного права згодом здобули 
загальноцерковне визнання і почали вважатися 
одним з різновидів джерел канонічного права. 
Слід, однак, зауважити, що значення тлумачень 
авторитетних каноністів як джерела права дещо 
обмежене (вони вважаються лише додатковими 
джерелами, до яких можна вдаватися при право-
застосуванні чи у разі відсутності відповідної 
канонічної норми). 

Звісно, джерелами канонічного права вва-
жаються далеко не всі тлумачення канонічних 
приписів. Для того, щоб тлумачення набули не 
тільки наукового, але і формально зобов’язую-
чого значення, необхідно, щоб вони відповідали 
двом вимогам: 1) були твердо обґрунтовані по-
силанням на позитивні канонічні норми, прийн-
яті у належному порядку, чи складали логічно 
вірний висновок з позитивних норм; 2) їхня 
обов’язковість має бути визнана (і це визнання має 
бути належно оформлене) церковними установами, 
що наділені відповідними повноваженнями (на-
приклад, соборами) [6, с. 36].    

У православній каноністиці вироблена до-
сить цілісна система основних методів та допо-
міжних засобів тлумачення канонічних норм. 
Першим з них (з якого слід розпочинати тлума-
чення) часто вважають граматичний метод – 
з’ясування змісту норм за допомогою застосу-
вання мовних (лінгвістичних, синтаксичних, 
пунктуаційних та ін.) засобів та прийомів. Засто-
сування цього методу, як вважають каноністи, 
дозволяє краще зрозуміти, що саме мав на увазі 
законодавець, застосовуючи певні терміни чи 

мовні формулювання. Другий метод тлумачення 
– логічний. Суть його полягає у застосуванні 
щодо норми, яка тлумачиться, логічних законо-
мірностей з метою виявлення логічних відно-
шень між частинами однієї думки. Наступним 
методом вважається історичний – наукове ви-
вчення стану та історичних умов на час прийн-
яття певної норми, дослідження причин, що при-
звели до появи норми та історичних шляхів її 
подальшої еволюції. І, нарешті, систематичний 
метод, який можна описати як вивчення внутрі-
шньосистемних зв’язків та місця норми, що роз-
глядається, в системі права шляхом співстав-
лення та аналізу [3, с. 54]. Як бачимо, запропо-
нована методика майже цілком аналогічна мето-
дичним прийомам, що застосовуються при ви-
вченні джерел у загальній теорії права. Врахо-
вуючи специфіку канонічно-правового тлума-
чення, автор вважає, що найбільш доцільним у 
цьому випадку є комбіноване застосування логі-
чного та історичного методів. 

Окрім наведених декількох основних ме-
тодів канонічно-правового тлумачення можна 
виділити два допоміжні заходи: 1) застосування 
для пояснення певної норми посилання на інші 
вже існуючі канонічні норми, які хоча б опосе-
редковано можуть сприяти кращому розумінню 
її змісту; 2) тлумачення через дослідження при-
чин, які зумовили виникнення норми [3, с. 54]. 

Відповідно до церковної традиції, най-
більш авторитетними тлумачами канонічного 
права східної християнської церкви, пояснення 
яких можна розглядати, щонайменше, як допо-
міжні джерела права, є відомі церковні та держа-
вні діячі ХІІ ст. Олексій Арестин, Іоанн Зонара 
та Феодор Вальсамон. Кожного з них характери-
зує власний методологічний підхід до тлума-
чення канонічних приписів. Істотно різняться 
авторитетні тлумачі канонів і за обсягом роз’яс-
неного нормативного матеріалу. Арестин працю-
вав зі скороченим збірником канонічних норм 
(“синопсисом”), Зонара тлумачив лише ка-
нонічну частину („синтагму”) “Номоканона у 
ХІV титулах”, а Вальсамон – “Номоканон у ХІV 
титулах”, взятий у повному обсязі (тобто, і цер-
ковні канони, і державні закони) [11, c. 30]. У 
каноністиці не склалося єдиної думки щодо ча-
сової послідовності появи їхніх тлумачень. Ві-
домо тільки, що хронологічно останнім з’явило-
ся тлумачення Феодора Вальсамона, оскільки у 
ньому неодноразово згадуються праці О. Арес-
тина та І. Зонари. На даний час прийнято вва-
жати, що першим з’явилося пояснення канонів 



Юридична доктрина (тлумачення визначних каноністів) як джерело канонічного права  

40                                             Науковий вісник Чернівецького   університету. 2002. Випуск 154. Правознавство. 

О. Арестина. Цю позицію підтримує і цілий ряд 
вітчизняних авторитетних дослідників [12, с. 91].  

Таким чином, підводячи підсумок розгляду 
даного питання можна стверджувати, що юриди-
чна доктрина посідає важливе місце серед дже-
рел канонічного права у східному християнстві. 
При цьому, її значення не вичерпується форма-
льно-регулятивним. Юридична доктрина – голо-
вний чинник у розвитку канонічно-правової на-
уки та засобів регулятивного впливу. Роль докт-
рини у становленні канонічного права як цілісної 
системи можна порівняти із значенням юриспру-
денції Давнього Риму у представленні супереч-
ливої сукупності різнотипних норм римського 
позитивного законодавства у вигляді стрункої та 
впорядкованої нормативної системи, що тривалі 
віки була зразком для наслідування. З часу фак-
тичного припинення у православній церкві про-
цесу створення універсальних канонічних при-
писів найвищого рівня, юридична доктрина мо-
же вважатися ключовим методом пристосування 
існуючого канонічно-нормативного матеріалу до 
вимог мінливих церковних відносин. 
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JURISTIC DOCTRINE (INTERPRETATIONS OF THE OUTSTANDING CANONISTS)  

AS A BACKGROUND OF CANON LAW  

 

Summary 
 

The problems of the place of the juristic doctrine in the hierarchy of the background of Law are han-
dled in the article. The characteristics, kinds and methods of realisation of juristic doctrine on the bases of 
the examples of East-Christian Canon Law background are also analysed in the article. Juristic doctrine 
ranks an important place among Canon Law background in East Christianity. Its role), not only formal and 
regulative, extends further. Juristic doctrine is the principal element in the development of canonical-lawful 
science and ways of regulative influence.  



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 154. Правознавство.                                                41 

 

 
 

ІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ТРУДОВЕ ПРАВО. 

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
 

УДК 347.4 

©  2002 р.  І.А. Безклубий, О.В. Сидоренко  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

 
ПРАВОВА ПРИРОДА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ 

 
Питання правової природи кредитного до-

говору – одне з найбільш дискусійних у науці 
цивільного права. Ні за радянських часів, ні сьо-
годні дослідники цієї проблематики не можуть 
дійти однієї точки зору, і тут варто зауважити, 
що складність визначення єдиного підходу зумо-
влена не лише суб’єктивним баченням і розумін-
ням тих чи інших правових явищ, але й різною 
оцінкою практики укладання та виконання кре-
дитних договорів, особливістю “грошей”, як 
об’єкта кредитних правовідносин, участю бан-
ківських установ як специфічних суб’єктів права.  

Аналізуючи погляди науковців на правову 
природу кредитного договору, варто зауважити, 
що при аргументації тієї чи іншої точки зору до-
слідники, будучи представниками свого часу і 
своєї держави, використовували норми чинного 
на той час національного законодавства, прак-
тику розгляду судових спорів, певною мірою па-
нуюче праворозуміння. Адже не завжди подібні 
на перший погляд висновки базувались на єди-
них вихідних матеріалах. З огляду на це, уза-
гальнюючи найбільш відомі позиції, можна ви-
ділити два підходи до визначення правової при-
роди кредитного договору. 

На думку С.І.Вільнянського [3, c.43], 
М.М.Агаркова [2, c.58], К.А.Флейшиць [15, 
c.213-218], Л.Г.Єфімової [11, c.240], кредитний 
договір є різновидом договору позики. При цьо-
му М.М.Агарков [1, c.82], аналізуючи положення 
ст. 218 і ст. 219 Цивільного кодексу РСФСР 1922 
року, розглядав кредитний договір в якості одно-
стороннього попереднього договору, за яким 
банк – майбутній кредитор – зобов’язується на-
дати позичальнику у майбутньому певну суму 
коштів на умовах позики. Будучи попереднім 
договором про позику, кредитний договір за та-
ких обставин визнається консенсуальним, а з 
моменту фактичної передачі коштів позичальни-
ку укладеним вважається договір позики, оскіль-

ки останній є реальним. У випадку невиконання 
банком свого обов’язку по наданню грошових ко-
штів у позику він зобов’язаний відшкодувати іншій 
стороні попереднього договору заподіяні збитки. 
Запропонована М.М.Агарковим конструкція кре-
дитного договору в якості попереднього договору 
про позику знайшла свого часу підтримку, і поло-
ження цієї конструкції було реалізовано у ст. 113 і 
ст. 114 Основ цивільного законодавства Союзу 
СРСР та республік від 31 травня 1991 року. 

Представниками іншої точки зору на пра-
вову природу кредитного договору є Є.С.Ком-
панєєц, Е.Г.Полянський [13, c.69], І.С.Гуревич 
[10, c.40-55], О.С.Йоффе [12, c.672-673] та інші 
[5, c.434-437], які вважають, що кредитний дого-
вір є самостійним договором у системі договорів 
цивільного права, і кредитні зобов’язання не 
можна ототожнювати з зобов’язаннями, що ви-
никають на підставі договору позики.  

Автори даної статті підтримують предста-
вників концепції “самостійності” кредитного до-
говору” і вважають, що самостійність зумовлена 
як власне правовою природою кредитного дого-
вору, так і цілим рядом обставин, які вказують на 
складність кредитних відносин і специфіку їх 
правового регулювання. Самостійністі правового 
регулювання інституту кредитування присвячено 
лише декілька положень: ст. ст. 170, 240, 382 
ЦК, проте фактично нормативно-правове регу-
лювання кредитних відносин в Україні здійсню-
ються сьогодні у переважній більшості на рівні 
підзаконних актів, що видаються Національним 
банком України. Навіть наявність уже відокрем-
леного значного правового масиву дає підстави 
робити висновок про те, що правове рулювання 
кредитних відносин неможливе у тісних рамках 
як тих статей Цивільного кодексу, що присвячені 
кредитуванню, так і тих, що регулюють відно-
сини позики. Саме тому Національний банк 
України, маючи можливість оперативного реагу-



Правова природа кредитного договору 

42                                             Науковий вісник Чернівецького   університету. 2002. Випуск 154. Правознавство. 

вання на відносини, що виникають у сфері фі-
нансів, приймає постанови, якими намагається 
вирішити складні цивілістичні питання. 

За загальним правилом, складовими струк-
тури кредитного договору є об’єкт, суб’єкти і 
зміст кредитного зобов’язання. На відміну від 
договору позики, матеріальними об’єктами якого 
визнаються речі, визначені родовими ознаками, 
об’єктом договору банківського кредиту є виня-
тково грошові кошти, як у національній, так і в 
іноземній валюті. Гроші, як речі замінні, також 
характеризуються родовими ознаками, однак, 
якщо у позиці поряд з грішми, об’єктами дого-
вору можуть бути й інші речі, то для договору 
банківського кредиту тільки гроші визнаються 
правомірним об’єктом. Гроші як об`єкт цивіль-
них правовідносин характеризуються особливим 
статусом і відмінною від інших речей, визначе-
них родовими ознаками, економічною і відпові-
дно правовою природою. Наприклад, від того, в 
якій формі здійснюється обіг грошових коштів 
залежить порядок розрахунків та умови виконан-
ня кредитного зобов`язання. За суб’єктним скла-
дом кредитні відносини визначаються тим, що 
одним із учасників таких відносин обов’язково 
має бути банківська установа. У договорах про 
позику грошей банківські установи також вправі 
брати участь, однак якщо для позики такий 
суб’єкт допускається, то для договору банківсь-
кого кредиту – вимагається.  Лише банки в силу 
специфіки здійснюваної ними господарської дія-
льності вправі встановлювати відсотки в якості 
плати за наданий кредит. Якщо для договору по-
зики умова про проценти вважатиметься нікчем-
ною, то для кредитного договору така умова є 
істотною, необхідною для закріплення.  

Також для кредитного договору істотною 
визнається умова про строк повернення кредиту, 
а для договору позики така умова не є 
обов’язковою і при її відсутності сторони керу-
ватимуться загальними положеннями про строк 
виконання зобов’язання. Дослідження питання 
правової природи кредитного договору зумов-
лює необхідність звернення уваги на істотні 
умови такого договору. У літературі, присвяче-
ній питанням цивільно-правового регулювання 
кредитного договору, вказується на п’ять істот-
них умов: цільове використання, забезпеченість, 
платність, повернення та строковість.  

За радянських часів сучасні істотні умови 
кредитного договору визнавалися принципами 
кредитування. Дотримання цих принципів усіма 
господарюючими суб’єктами, а це: 1) повер-

нення кредиту у визначений строк (строковість); 
2) цільове використання; 3) забезпеченість; 4) 
кредитування по мірі фактичного виконання 
плану; давало Держбанку можливість реалізації 
державного плану кредитування, який затвер-
джувався Радою Міністрів. Зобов’язання Держ-
банку та підприємств з приводу кредитування 
першим другого виникало лише на підставі кре-
дитного плану, який на той час був основною 
формою перерозподілу державного фонду обо-
ротних засобів. Плановий характер надання кре-
дитів зумовлював і плановість його повернення, 
а звідси і поява принципу строковості. Наслід-
ком несвоєчасного повернення кредитних коштів 
одним позичальником могло бути ненадання 
кредиту іншому, тому за допомогою способів 
забезпечення поновлювався кредитний фонд. 
Інші умови: цільового використання та повернення 
також були зумовлені плановістю кредитування, 
однак тут слід вказати на зміст і значення цих 
принципів за часів радянського періоду.  

Державний банк СРСР, будучи стороною у 
договорі кредитування, характеризувався особ-
ливим правовим становищем, яке визначалось 
його подвійним правовим статусом. В особі 
Державного банку як органу державного управ-
ління держава здійснювала контроль за всією 
господарською діяльністю соціалістичних орга-
нізацій, тому, вступаючи у договірні відносини з 
підприємствами, контролюючи цільове викорис-
тання кредитних коштів, Держбанк не лише пе-
реслідував мету забезпечення власних інтересів 
як госпрозрахункової організації, а й виконував 
функції державного нагляду та контролю за до-
триманням фінансової дисципліни всіма соціалі-
стичними організаціями в державі. Саме тому 
науковці радянського періоду вказували на по-
рушення принципу рівності учасників договір-
них відносин у сфері кредитування, оскільки 
правова становище Держбанку завжди була ви-
значальним для його контрагентів, а при пору-
шенні договірних відносин у дію могли вступати 
методи адміністративного впливу. Під умовою 
цільового використання кредитних коштів та 
правом Держбанку перевірки дотримання цієї 
вимоги фактично приховувався державний конт-
роль за господарською діяльністю госпорганів, 
за напрямками витрачання ними державних кош-
тів, і як наслідок різні правові санкції. 

Сьогодні банківське кредитування здійс-
нюється як Національним банком, так і в пере-
важній більшості комерційними банками Укра-
їни. Однією з істотних умов кредитного дого-
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вору і на сьогодні залишається умова цільового 
використання кредитних коштів. Однак наскі-
льки правомірне закріплення такої вимоги з 
огляду на відсутність у комерційних банків ста-
тусу органів державного управління і власне пра-
вової природи кредитних відносин? Відповідь на 
поставлене запитання буде дано у подальшому 
після з’ясування правового титулу, на якому 
гроші закріплюються у позичальника. 

Чинне законодавство України не містить 
норми, за якою б поняття “закон” вважалося чі-
тко визначеним, закон України “Про закони та 
законодавчу діяльність” лише чекає свого оста-
точного затвердження. Певна непослідовність до 
визначення поняття “закон” спостерігається і на 
рівні судової практики. Так, Пленум Верховного 
Суду України у своїй постанові № 3 від 
28.04.1978р. “Про судову практику в справах про 
визнання угод недійсними” у п. 5 зазначає, що за 
правилами ст. 48 ЦКУ угода визнається недійс-
ною при невідповідності її не тільки законові, а й 
іншим актам, виданим органами державної влади 
і управління в межах наданої їм компетенції. В 
інших категоріях справ Верховний Суд України 
притримується протилежної точки зору. Так, 
відповідно до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів 
України “Про впорядкування застосування конт-
рактної форми трудового договору” від 
19.03.1994р. № 710 контрактна форма трудового 
договору застосовується до працівників при 
прийнятті (найманні) на роботу, лише у випад-
ках, прямо передбачених законами. Згідно з по-
ложеннями даної постанови під терміном “за-
кон” слід розуміти нормативно – правовий акт, 
який приймається виключно Верховною Радою 
України, і саме тому судова практика при вирі-
шенні трудових спорів іде по тому шляху, що 
визнає правомірним укладання контракту лише у 
випадках, передбачених саме законами, а не під-
законними актами. Аналізуючи ряд положень 
Конституції України, варто вказати на те, що в 
Основному законі нашої держави поняття “за-
кон” вживається у значенні акта, що приймається 
парламентом України (ст. ст. 8, 92). Поряд із по-
няття “закон” у Конституції містяться поняття 
“інших нормативно-правових актів”, поняття 
“законодавства”, що дає виправдані підстави 
вважати, що терміни закон і законодавство не 
варто ототожнювати. 

З огляду на такий висновок, істотними за 
законом для кредитного договору будуть вважа-
тися ті умови, які визначені у Цивільному коде-
ксі України та інших законах України. Умови 

забезпеченості, повернення та платності, визна-
чені у положенні “Про кредитування”, можна  
визначити як істотні лише тому, що вони необ-
хідні для договору даного виду або є умовами, 
щодо яких за заявою однієї зі сторін повинно 
бути досягнуто згоди, у даному випадку - банку. 

На відміну від кредитного договору, для 
договору позики умови про цільове викорис-
тання, забезпеченість, платність, строковість не є 
істотними, на підставі чого можна говорити про 
різний зміст договірних зобов’язань. Питання 
правового титулу грошей, на якому вони закріп-
люються у позичальника, також заслуговує на 
свою увагу при дослідженні правової природи 
кредитних відносин. У юридичній літературі ра-
дянського періоду деякі автори, відстоюючи 
“самостійність” кредитного договору, на перше 
місце, як найбільш важливе, ставили те, що за 
договором банківського кредиту, на відміну від 
договору позики, об’єкт договору не переходить 
у власність від кредитора до кредитоодержувача. 
На обґрунтування своєї позиції наводили два ар-
гументи: 1) банківська позичка за деякими виня-
тками, видається не готівкою, і відповідно, право 
власності на відповідні грошові знаки у кредито-
одержувача (як державної, так і кооперативної 
організації) виникнути не може; 2) в договорі 
між Держбанком і державною організацією, як і 
взагалі у договорах між держорганами, перехід 
права власності неможливий у силу єдності 
суб’єкта права державної соціалістичної власно-
сті. Останній аргумент, справді незаперечний, 
куди б і кому не передавалося майно, за соціалі-
стичної власності воно не змінює свого влас-
ника. Однак чи можна говорити лише про корис-
тування грішми? Право користування грішми 
незалежно від того, у якій формі – готівковій чи 
безготівковій воно здійснюється завжди пов’яза-
не з їх витрачанням. Особа від свого імені всту-
пає у договірні відносини, вона розраховується 
цими коштами за передане майно, виконані ро-
боти, надані послуги. Витрачаючи гроші, фак-
тично вирішує їх юридичну долю, особа розпо-
ряджається ними. Отже, право користування 
грішми тісно пов’язане з правом розпорядження, 
і за таких обставин присутні всі правомочності 
власника: володіння, користування та розпоря-
дження. Чи можна за таких обставин говорити 
про те, що гроші передаються лише у користу-
вання? На нашу думку, відповідь має бути нега-
тивною, якщо у користування передаються гро-
шові кошти і суб’єкт такого користування всту-
пає у зобов’язанні від свого імені і у власних ін-
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тересах, то за таких обставин у набувача таких 
грошей виникає не право користування, а право 
власності. Приклад кредитного договору є під-
твердженням даному висновку. 

Висновок про те, що за кредитним догово-
ром грошові кошти переходять до позичальника 
не на титулі користування, а на титулі власності, 
ніяк не заперечує висловленої авторами думки 
про самостійність кредитних зобов’язань. Пере-
хід грошових коштів за кредитним договором у 
власність позичальника ніяк не означає, що кре-
дитний договір – різновид договору позики, 
оскільки останній нібито теж передбачає перехід 
права власності від позикодавця до позичаль-
ника. Оскільки ознака переходу права власності 
на об’єкт договору притаманна більшості циві-
льних договорів, вона не вказує на спорідненість 
усіх цивільних договорів, а лише характеризує 
правовий режим майна, який є об’єктом того чи 
іншого зобов’язання.  

Характеризуючи правову природу кредит-
ного договору, не можна обійти увагою одне з 
найбільш складних і дискусійних питань, яке 
певною мірою визначальне у характеристиці 
кредитного договору як такого, що має досить 
суттєву відмінність від договору позики. Питання 
стосується “реальності” чи “консенсуальності” 
кредитного договору, і воно має як глибоке теоре-
тичне, так і важливе практичне значення. 

У юридичній літературі питання “реально-
сті” чи “консенсуальності” кредитного договору 
спірне. За радянських часів воно порушувалося 
неодноразово [6, c.362; 7, c.192; 4, c.319; 8, 
c.250], і висновки науковців, які наполягали на 
“реальності” кредитного договору, базувались на 
аналізі процедури його укладання. Зокрема, за-
значалось, що зміст договору між банком і кліє-
нтом визначається трьома документами: заявою 
про видачу позички, правилами банку, на які є 
посилання у заяві, строковим зобов’язанням. 
Прийняття заяви госпоргану про видачу кредиту 
і підпис банку на такій заяві не визнавались в 
якості оферти і акцепту. Лише реальне надання 
банком кредиту, на думку ряду вчених, було під-
ставою виникнення кредитних відносин між ба-
нком і позичальником. 

Першою на консенсуальний характер кре-
дитного договору вказала К.А.Флейшиць [15, 
c.215]. Проаналізувавши порядок укладання до-
говору банківської короткострокової позички, 
вона прийшла до висновку про те, що, договір 
може бути визнаний укладеним не в момент за-
рахування позички на розрахунковий рахунок 

госпоргану, а в момент оформлення керуючим 
установою Держбанку резолюції на заяві про до-
звіл на видачу позички. Надпис керуючого бан-
ком на заяві про згоду на видачу позички, вва-
жала К.А.Флейшиць, не можна не розглядати як 
прийняття банком пропозиції укласти договір, 
оферти, що міститься в заяві гопоргану про ви-
дачу йому позички. Якщо вважати, що видача 
позички – “виконання”, то вона може бути вико-
нанням лише укладеного договору. Свій висно-
вок К.А.Флейшиць не змогла підтвердити судо-
вою практикою розгляду спорів між позичальни-
ками і Держбанком, що і було покладено в ос-
нову заперечень її опонентами. 

Критикуючи К.А.Флейшиць, Є.С.Компа-
нєєц [13, c.69] і І.С.Гуревич [10, c.40-55] писали 
про те, що будь-яке цивільно-правове зо-
бов’язання повинно бути пов’язане з будь-якою 
цивільно-правовою санкцією на випадок його 
невиконання. Невидача банківської позички не 
тягне за собою цивільно-правової відповідаль-
ності Держбанку, оскільки це не передбачено 
жодним нормативно-правовим актом, і саме то-
му, на їх думку, немає і не може бути практики 
притягнення Держбанку до відповідальності у 
формі відшкодування підприємству збитків, за-
вданих через ненадання чи несвоєчасне надання 
банком позички. Підпис банку, як вважав І.С.Гу-
ревич, носить внутрішній характер, він не зве-
рнений до позичальника, контрагент може і не 
знати про акцепт його оферти, і саме тому кре-
дитний договір є договором реальним, таким, що 
породжує певні права й обов’язки у його сторін з 
моменту фактичного надання кредиту. Наведені 
І.С.Гуревич, Є.С.Компанєєц аргументи для запе-
речення консенсуальності кредитного договору 
автори даної статті вважають недостатніми. Бі-
льше того, за умов рівності усіх форм власності і 
рівності сторін по договору такі аргументи не-
сприйнятні, оскільки при здійсненні операцій з 
кредитування банківські установи не наділяються 
особливим статусом для визначення відповідально-
сті. Загальні норми цивільного права, наявність до-
говору достатні підстави для притягнення банку до 
відповідальності за невиконання чи неналежне ви-
конання взятих на себе договірних зобов’язань, на-
явність спеціальної норми не вимагається.  

Також не можна погодитись з тим, що роз-
порядження керуючого банком про надання кре-
диту на підставі поданої позичальником заяви 
носить внутрішній характер, оскільки кредитний 
договір від імені банку підписується керівником 
або іншою уповноваженою особою, і сторони 
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чітко обумовлюють строки і порядок надання 
кредиту. Заява позичальника про надання кре-
диту базується на кредитному договорі і на по-
годжених у ньому умовах. Так, позичальник, 
який указав у заяві більший розмір кредиту чи 
іншу валюту коштів, не отримає кредит від ба-
нку на заявлених умовах, оскільки на це немає 
згоди іншої сторони, на це немає згоди банку, 
сторони кредитного договору про такі умови не 
домовлялися. Подання заяви і її підпис керую-
чого банком – це виконання укладеного кредит-
ного договору, тобто такого, що набрав чинності 
для його сторін з моменту його підписання.   

Умова про відповідальність виправдана з 
практичних міркувань, оскільки позичальник, 
уклавши кредитний договір, покладається на те, 
що необхідні для реалізації певного бізнес-прое-
кту грошові кошти будуть отримані ним від ба-
нку вчасно, він укладає контракти і не шукає до-
даткових джерел фінансування. Відмова ж банку 
від надання кредиту у визначений у договорі те-
рмін у встановленому розмірі може потягнути за 
собою матеріально невигідні наслідки для такого 
позичальника, який, фактично не будучи вин-
ним, змушений буде відшкодувати збитки, спла-
чувати неустойку своїм контрагентам. Так само і 
банк, резервуючи кошти для позичальника, 
вправі поставити питання про відшкодування 
збитків, заподіяних відмовою позичальника від 
їх прийняття, оскільки зазначені кошти могли 
бути надані іншій особі і банк отримав би за них 
певні відсотки. 

Отже, аналіз лише певних аспектів креди-
тного договору, на думку авторів даної статті, 
дає можливість зробити висновок про те, що 
кредитний договір – самостійний договір у сис-
темі цивільних зобов’язань. Розвиток економіч-
них відносин призводить до зростання класич-
них кредитних конструцій та створення нових 
форм і механізмів кредитування. Зрозуміло, що 
сучасний кредитний договір не вміщається у ті-
сні межі правового регулювання відносин по-
зики. Постійне нагадування про  наявність пев-
них подібних ознак не сприяє самостійному роз-

витку, а лише стримує  формування відносин у 
сфері кредитування.  
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Національні багатства України є власністю 
її народу, проголошує один із перших законів 
суверенної України – Закон про власність від 7 
лютого 1991 року [2]. Ці багатства забезпечують 
права кожного громадянина на одержання час-
тки з суспільних фондів споживання, на соціаль-
них захист, зокрема, у разі непрацездатності та 
безробіття, а також право працюючого на особи-
сту участь в управлінні підприємством, устано-
вою, організацією. 

Право власності в суб’єктивному розумінні 
– це закріплення у відповідних нормах можливо-
сті конкретного власника володіти, користува-
тися і розпоряджатися належним йому майном 
на свій розсуд у межах, визначених законом. 

Власнику надається право використовувати 
належне йому майно для підприємницької діяль-
ності. Йому належить також право створювати 
підприємства, організації, використовувати для 
підприємницької діяльності на договірній основі 
працю громадян. Результати господарського ви-
користання майна (виготовлена продукція, оде-
ржані доходи) належать власнику майна, яке ви-
користовується. 

Право власності є правом абсолютного ха-
рактеру. В науці цивільного права абсолютний 
характер права власності проявляється в тому, 
що правомочному суб’єкту, а ним може бути 
громадянин, юридична особа, держава, проти-
стоїть необмежена кількість зобов’язаних суб’єк-
тів, які не повинні своїми діями порушувати це 
право. Право власності забезпечує власнику від-
повідну поведінку з боку оточуючих осіб і тим 
самим надає змогу володіти, користуватися і 
розпоряджатися належним йому майном. Всі ін-
ші особи – невласники – мають утримуватися від 
вчинення будь-яких дій, які перешкоджають вла-
снику здійснювати належне йому суб’єктивне 
право за своїм розсудом і у своєму інтересі [8, 
С.212-213]. 

Це означає, що всі особи, які завдали шко-
ди майну власника за умови протиправної пове-
дінки та їх вини, несуть перед власником майно-
ву відповідальність у повному обсязі. 

Абсолютний характер права власності, що 
існує в цивільному праві, значно обмежений в 

трудовому праві України. Наука трудового права 
радянського періоду завжди відзначала, що ос-
новним видом матеріальної відповідальності 
працівників за шкоду,  завдану підприємству, 
установі, організації є обмежена матеріальна 
відповідальність. Це підкреслювалося в усіх пу-
блікаціях з трудового права. 

Обмежена матеріальна відповідальність в 
трудовому праві була диференційованою від од-
нієї третини тарифної ставки працівника до три-
місячної середньої заробітної плати. 

Повна матеріальна відповідальність споча-
тку встановлювалася лише в чотирьох випадках. 
У даний час вона передбачена у восьми випад-
ках, закріплених у статті 134 КЗпП України. 

Першим з таких випадків стаття 134 КЗпП 
називає повну матеріальну відповідальність у 
разі, коли працівником і підприємством, устано-
вою, організацією відповідно до статті 135-1 
КЗпП України укладено письмовий договір про 
взяття на себе працівником повної матеріальної 
відповідальності за забезпечення цілісності май-
на та інших цінностей, переданих йому для збе-
реження та інших цілей. 

Письмові договори про повну матеріальну 
відповідальність  може бути укладено підприєм-
ством, установою, організацією з працівниками, 
які досягли вісімнадцятирічного віку і викону-
ють роботи, безпосередньо зв’язані із зберіган-
ням, обробкою, продажем (відпуском), переве-
зенням або застосуванням у процесі виробництва 
переданих їм цінностей. Перелік таких посад і 
робіт, а також типовий договір про повну індиві-
дуальну матеріальну відповідальність затвер-
джується в порядку, який визначається Кабіне-
том Міністрів України. 

Цей перелік посад і робіт, а також типовий 
договір про повну індивідуальну матеріальну 
відповідальність на даний час Кабінет Міністрів 
України не встановив і порядку їх затвердження 
не визначив. Тому при визначенні посад і робіт, 
виконання яких дає право власнику або уповно-
важеному ним органу вимагати від працівника 
укладення договору про повну індивідуальну 
матеріальну відповідальність, слід керуватися 
постановою Ради Міністрів СРСР “Про порядок 
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укладення письмових договорів про повну мате-
ріальну відповідальність робітників і службовців 
за незабезпечення збереження цінностей, пере-
даних їм для зберігання або для інших цілей від 
3 жовтня 1977 р. № 889 [7]. 

На підставі цієї постанови Державний ко-
мітет Ради Міністрів СРСР по праці та соціаль-
них питаннях і Секретаріат ВЦРПС постановою 
від 28 грудня 1977 р. затвердив Перелік посад і 
робіт, що заміщуються або виконуються праців-
никами, з якими підприємством, установою, ор-
ганізацією можуть укладатися договори про по-
вну матеріальну відповідальність за незабезпе-
чення збереження цінностей, переданих їм для 
збереження, обробки, продажу (відпустку), пере-
везення або застосування в процесі виробництва, 
а також типового договору про повну індивідуа-
льну матеріальну відповідальність. 

За договором про повну індивідуальну ма-
теріальну відповідальність працівника, що за-
ймає посаду або виконує роботу із збереженням, 
обробкою, продажем (відпуском), перевезенням 
або застосуванням у процесі виробництва мате-
ріальних цінностей, останній зобов’язується бе-
режливо ставитися до переданих йому для збері-
гання або для інших цілей матеріальних ціннос-
тей і вживати заходи для попередження шкоди; 
своєчасно повідомляти власника або уповнова-
жений ним орган про всі обставини, що загро-
жують забезпеченню збереженості ввірених йо-
му цінностей; вести облік, складати та подавати 
в установленому порядку товарно-грошову та 
іншу звітність про рух і залишки ввірених йому 
матеріальних цінностей; брати участь в ін-
вентаризації матеріальних цінностей.  

В свою чергу, власник або уповноважений 
ним орган зобов’язується створювати працівнику 
умови, необхідні для нормальної роботи і забез-
печення повної збереженості ввірених йому ма-
теріальних цінностей; ознайомити працівника з 
чинним законодавством про матеріальну відпо-
відальність працівників за шкоду, завдану під-
приємству, установі, організації,  а також із чин-
ними інструкціями, нормативами і правилами 
зберігання, прийняття, обробки, продажу (відпу-
ску), перевезення або застосування в процесі ви-
робництва переданих йому матеріальних ціннос-
тей; проводити в установленому порядку інвен-
таризацію матеріальних цінностей. 

У випадку незабезпечення з вини працівника 
збереження доручених йому матеріальних ціннос-
тей, визначення розміру шкоди, завданої підприєм-
ству, установі, організації та її відшкодування про-

водиться відповідно до чинного законодавства. 
Працівник не несе матеріальної відповідальності, 
якщо шкода завдана не з його вини. 

Дія договору поширюється на увесь час робо-
ти з майном або іншими матеріальними цінностями 
підприємства, установи, організації, що вручені 
працівнику. Укладається він у двох примірниках, з 
яких перший знаходиться у власника або уповно-
важеного ним органу, другий – у працівника. 

Односторонні зобов'язання працівників 
щодо відповідальності за збереження матеріаль-
них цінностей або покладення такої відповідаль-
ності наказом або розпорядженням власника або 
уповноваженого ним органу правового значення 
не мають, оскільки закон вимагає укладення 
письмового договору, де повинні бути вказані 
зобов'язали не тільки працівників, а й власника 
або уповноваженого ним органу про створення 
належних умов для збереження цінностей. 

Встановлення законодавством обмеженої 
матеріальної відповідальності відповідало пра-
вовому становищу працівників, коли заробітна 
плата встановлювалась в централізованому по-
рядку в розмірі, що міг забезпечити їм мініма-
льні життєві потреби. Встановлювати повну ма-
теріальну відповідальність в усіх випадках завдан-
ня шкоди означало б залишити працівника і його 
сім’ю без цих мінімальних засобів для життя. 

В умовах, коли підприємець, власник засобів 
виробництва організовує виробництво і заінтересо-
ваний у збереженні свого майна, правові норми, які 
встановлюють повну матеріальну відповідальність 
лише у восьми випадках, не забезпечують збереже-
ності майна підприємця, абсолютної його влади 
над майном. Обмежений обсяг відшкодування за-
вданої шкоди не відповідає ні інтересам держави, 
ні інтересам інших власників. 

Поширення приватної власності на засоби 
виробництва в ринкових відносинах потребує 
новації всього законодавства про матеріальну 
відповідальність за шкоду, завдану підприємст-
вам, установам організаціям його працівниками. 
Саме цією метою можна пояснити доповнення 
Законом України від 20 березня 1991 р., статті 21 
КЗпП України частиною 3 про особливу форму 
трудового договору - контракт, в якому строк 
його дії, права, обов'язки і відповідальність сто-
рін, в тому числі матеріальна, умови матеріаль-
ного забезпечення і організації праці працівника 
можуть встановлюватись угодою сторін. 

Юридична практика сприйняла цю вказівку 
закону як можливість встановлення угодою сто-
рін при укладенні контракту повної матеріальної         
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відповідальності працівника за шкоду, завдану 
підприємству, установі, організації незалежно 
від займаної посади і виконуваної роботи. Ця 
точка зору  практики знайшла закріплення  в 
пункті 4 постанови №14 Пленуму Верховного 
Суду України “Про судову практику в справах 
про відшкодування шкоди, заподіяної підприєм-
ствам, установам, організаціям їх працівниками" 
від 29 грудня 1992 р. [6]. В частині першій цього 
пункту зазначено, що коли межі матеріальної 
відповідальності були визначені в укладеному з 
працівником контракті, вона покладається на 
нього відповідно до умов контракту. 

Це роз’яснення Пленуму Верховного Суду 
України повністю відповідає закону - частині 3 
статті 21 КЗпП України, 

Зовсім іншої точки зору дотримується Ка-
бінет Міністрів України Постановою №170 від 
19 березня 1994 р. "Про впорядкування застосу-
вання контрактної форми трудового договору”. 
Кабінет Міністрів підкреслив, що ця форма тру-
дового договору застосовується до працівників 
при прийнятті (найманні) на роботу, лише у ви-
падках, передбачених законом, і затвердив По-
ложення про порядок укладення контрактів при 
прийнятті (наймані) на роботу працівників. 

На момент прийняття цієї постанови сфера 
застосування контракту відповідно до частини 3 
статті 21 КЗпП України визначалася законодав-
ством у широкому розумінні, а не тільки зако-
ном. Кабінет Міністрів України в постанові від 
19 березня 1994 р. вказав, що контрактна форма 
трудового договору застосовується до працівни-
ків при прийнятті (найманні) на роботу, лише у 
випадках, передбачених законом.  

Виходячи з необхідності посилення право-
вих засобів захисту прав громадян у галузі праці, 
додержання вимог ратифікованої Україною Кон-
венції Міжнародної організації праці [3] про 
припинення трудових відносин з ініціативи під-
приємця Конституційний Суд України своїм рі-
шенням визнав за доцільне обмежити визначення 
сфери застосування контракту лише законом, що 
є прерогативою Верховної Ради України [5]. Та-
ким чином, сфера застосування контрактної фо-
рми трудового договору була значно звужена. 
Пізніше, це знайшло своє відображення у визна-
ченні сфери застосування контракту законами 
України, що було здійснено внесенням змін до 
частини 3 статті 21 КЗпП України Законом від 24 
грудня 1999 р. 

Пунктом 20 Положення про порядок укла-
дення контрактів при прийнятті (найманні) на 

роботу працівників від 19 березня 1994 р. [4] пе-
редбачено, що контрактом не може бути запро-
ваджено по відношенню до працівника повної 
матеріальної відповідальності, крім випадків, 
передбачених статтею 134 КЗпП України. 

Треба віддати належне Пленуму Верхов-
ного Суду України, який вносячи зміни до пев-
них пунктів постанови № 14 від 29 грудня 1992 
року вже після постанови Кабінету Міністрів від 
19 березня 1994 р. не змінив свого роз’яснення, 
даного в підпункті 1 пункту 4 постанови від 29 
грудня 1992 р.  

Але і протиріччя в можливості контракт-
ною формою трудового договору покладати на 
працівника повну матеріальну відповідальнім не 
усунув. Зокрема, пунктом 8 постанови від 29 
грудня 1992 р. Пленум Верховного Суду України 
дав судам вказівку, розглядаючи справи про ма-
теріальну відповідальність на підставі письмо-
вого договору укладеного працівником з підпри-
ємством, установою, організацією, про взяття на 
себе повної матеріальної відповідальності за не-
забезпечення майна та інших цінностей, переда-
них йому для зберігання або інших цілей (п.1 
ст.134 КЗпП), суд зобов'язаний перевірити, чи 
належить відповідач до категорії працівників, з 
якими згідно з статтею 135-1 КЗпП може бути 
укладено такий договір, та чи був він укладений. 

 Стаття 135-1 [1] КЗпП України не визна-
чила тих категорій працівників, з якими можуть 
укладатись договори про повну матеріальну від-
повідальність. Тому використовується Перелік 
посад і робіт, що заміщуються або виконуються 
працівниками, з якими підприємства, установи, 
організації можуть укладати договори про повну 
індивідуальну матеріальну відповідальність, при-
йнятий ще за радянські часи. Разом з тим, цей 
перелік є загальним, він стосується всіх працю-
ючих, що обслуговують матеріальні цінності. 

Пункт 3 статті 21 КЗпП України визначив 
можливість покладення на працівника повної 
матеріальної відповідальності за умови, що чин-
ним законодавством, при цьому саме  законом, з 
цим працівником при прийнятті (найманні) на 
роботу повинен укладатись контракт. При укла-
денні саме  контракту відповідно до частини 3 
статті 21 КЗпП сторони можуть передбачити по-
вну індивідуальну матеріальну відповідальність 
працівника, який займає посаду або виконує ро-
боту, що не відноситься до переліку посад чи 
робіт, за якими підприємства, установи, органі-
зації можуть укладати договори про повну мате-
ріальну відповідальність. Таке вирішення пи-
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тання більш сприяє охороні майна власника при 
здійсненні трудових відносин.       

Отже, норми трудового права, що регламен-
тують матеріальну відповідальність працівників, 
носять імперативний характер. Підстави, межі, по-
рядок і строки притягнення працівника до матеріа-
льної відповідальності встановлені законодавством 
і не можуть бути змінені за погодженням сторін. В 
цьому найбільш чітко знаходить свій прояв захисна 
функція трудового права.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА  

В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ 

 
Основним договором цієї групи є договір 

оренди. За договором оренди орендодавець зо-
бов’язується надати орендареві майно за плату в 
тимчасове користування. Даний договір, як пра-
вило, служить основою для побудови цілих лан-
цюгів підприємницьких відносин, пов’язаних з 
будівництвом, промисловим виробництвом, сіль-
ських господарством, торгівлею і т.д. Тому зако-
нодавець приділяє велику увагу стабільності до-
говору оренди. Можливість його розірвання, ін-
акше як за угодою сторін, суттєво обмежена, хо-
ча розірвання договору оренди за ініціативою 
однієї сторони детально регламентовано. 

Розглядаючи особливості розірвання дого-
вору оренди, необхідно враховувати, що законом 
встановлені різні правила для розірвання дого-
вору оренди в залежності від визначення строку 
дії даного договору. Цивільне законодавство не 
відносить строк оренди до істотних умов дого-
вору в силу закону. За змістом ст. 259 ЦК у разі 
укладення договору майнового найму без зазна-
чення строку він вважається укладеним на неви-
значений строк, і кожна зі сторін вправі відмови-
тися від договору в будь-який час, попередивши 
про це в письмовій формі другу сторону за три 
місяці. Дане правило застосовується і в тому ви-
падку, коли договір оренди був укладений на 
визначений строк, але орендар продовжує корис-
туватися майном після спливу строку договору 
при відсутності заперечень зі сторони орендода-
вця, оскільки договір вважається поновленим на 
тих же умовах на невизначений строк. У прин-
ципі не має значення, чи було підставою позасу-
дового розірвання договору його порушення, чи 
був він розірваний з інших причин. Але можна 
вважати, що у випадку, якщо одна зі сторін до-
пустила суттєве порушення договору, інша сто-
рона має право вимагати його розірвання в судо-
вому порядку. В даному випадку у ініціатора ро-
зірвання є шанс раніше припинити договірні від-
носини з контрагентом, який не виконує своїх 
обов’язків і, головне, право вимагати відшкоду-
вання збитків, спричинених розірванням дого-
вору. Як було зазначено, по спливу трьох місяців 
після попередження, договір вважається розірва-

ним і орендар зобов’язаний повернути орендода-
вцеві майно.  

Договір оренди, укладений на визначений 
строк, в односторонньому порядку не може бути 
розірваний. Він може бути достроково розірва-
ний за ініціативою однієї зі сторін тільки в судо-
вому порядку. Цивільний кодекс встановлює два 
переліки підстав достроково розірвання  дого-
вору оренди. Один – для розірвання на вимогу 
орендодавця, другий – для розірвання на вимогу 
орендаря. Відмовитись від тих чи інших підстав 
розірвання, передбачених законом, сторони не 
можуть. Вважається також, що ні за яких умов 
сторони не можуть встановити взамін судового 
позасудовий порядок розірвання договору. Закон 
України “Про оренду державного та комуналь-
ного майна” прямо вказує, що одностороння від-
мова від договору заборонена, розірвати договір 
можна лише в судовому порядку.  

На вимогу орендодавця договір оренди 
може бути достроково розірваний судом у таких 
випадках:   

1. Орендар користується майном з пору-
шенням умов договору або призначенням майна. 
Законодавець не встановлює, щоб порушення 
було істотним. Отже, в будь-якому випадку, як-
що орендар використовує майно не відповідно 
до договору – це є підставою вимагати розі-
рвання договору. За законодавством Росії необ-
хідно довести, що порушення є істотним, інакше 
договір можна буде розірвати лише у випадку, коли 
було зафіксовано не менше двох фактів порушення. 
За даною підставою можна розірвати договір, якщо 
орендар використовує майно не за призначенням, 
незалежно від того, чи призведе таке використання 
до погіршення стану майна, чи ні. 

Що стосується користування майном не 
відповідно до договору, то це, зокрема, може бу-
ти здійснення без згоди орендодавця таких дій: 
передача орендованого майна в суборенду, пере-
дача своїх прав і обов’язків по договору оренди 
іншій особі, надання орендованого майна в безо-
платне користування, вносити орендні права в 
якості внеску у статутний капітал господарських 
товариств. 
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Справа в тім, що договір оренди має, як 
правило, певну договірну основу. Орендодавця 
хвилює в чиє тимчасове користування попадає 
його майно. З небажаною особою він договір 
укладати не зобов’язаний (виключення стано-
вить договір прокату, який є публічним догово-
ром) [5]. В перерахованих випадках майно всу-
переч волі орендодавця надається орендарем в 
тимчасове користування іншим особам і “реалі-
зація орендарем таких прав може призвести до 
втрати орендодавцем права власності на майно 
передане в оренду” [7, с.470]. 

Іноді недобросовісний орендар здає без до-
зволу орендодавця майно в піднайм на підставі 
укладених з третьою особою  договору про сумі-
сну діяльність, не отримавши на це згоди орен-
додавця. В такому випадку надання майна третім 
особам є свідченням невиконання договірного 
зобов’язання. А якщо об’єктом договору є цілісні 
майнові комплекси, передача їх в суборенду веде 
до порушення антимонопольного законодавства. 
Зокрема, укладення такого договору може при-
звести до того, що суборендар займе монопольне 
становище на ринку, а на це потрібна згода Ан-
тимонопольного Комітету [3]. 

Але необхідно відзначити, що в законодав-
стві є норми, які допускають без згоди орендода-
вця передавати майно орендарем в суборенду, 
якщо договором оренди не передбачено інше. 
Наприклад, згідно зі ст.22 Закону України “Про 
оренду державного і комунального майна” орен-
дар має право передавати в суборенду нерухоме 
та інше окреме індивідуально-визначене майно 
(окремі верстати, обладнання, транспортні за-
соби, нежилі приміщення тощо). Ст.206 Кодексу 
торговельного мореплавства передбачає, що фра-
хтувальник може укласти від свого імені само-
стійний договір фрахтування судна з третьою 
особою. В даних випадках орендодавець, який не 
включив у договір оренди умову, яка забороняє 
суборенду без його згоди, не може вимагати ро-
зірвання договору на цій підставі. 

Здійснення орендарем без згоди орендода-
вця дій, які обтяжують орендоване майно додат-
ковими зобов’язаннями – передача орендних 
прав у заставу, внесення їх в якості внеску в ста-
тутний фонд господарських товариств або паю у 
виробничий кооператив – також можна вважати 
порушенням договору оренди. Оскільки також 
порушуються майнові інтереси орендодавця. Ці 
дії створюють можливості доступу до орендного 
майна інших осіб, незалежно від того, що майно 
їм негайно не передається. Наприклад, якщо в 

забезпечення виконання того чи іншого зо-
бов’язання орендаря ним заставлені орендні пра-
ва, то у випадку невиконання ним відповідного 
зобов’язання заставодержатель буде прете-
ндувати на володіння і користування орендова-
ним майном на тих же умовах, що й орендода-
вець. Так, орендодавець може вступати в довго-
тривалу судову тяганину і втратити не тільки 
час, але і гроші. Також до неправомірного вико-
ристання майна можна віднести таке викорис-
тання майна, яке потенційно може призвести до 
його погіршення, а також, якщо орендар не за-
безпечує належну охорону майна.  

2. Орендар навмисне або з необережності 
погіршує стан майна. При розірванні за даною 
підставою необхідно враховувати рівень норма-
льного зносу майна за відповідний проміжок ча-
су. В даному випадку важливою умовою для ро-
зірвання договору є наявність вини, хоча форма 
вини значення не має. Крім цього, орендодавець 
має право вимагати відшкодування збитків у 
зв’язку з погіршенням стану майна. 

3. Орендар не вніс плати протягом трьох 
місяців з дня закінчення строку платежу, а за до-
говором побутового прокату – протягом одного 
місяця, якщо більш короткі строки не встанов-
лені типовими договорами. Орендною є також 
плата за користування жилим приміщенням, сис-
тематичне невнесення якої може призвести до 
розірвання договору. В даному випадку застосо-
вується ст.168 Житлового Кодексу. Це зумов-
лено тим, що користування жилим приміщенням 
у будинках (квартирах) приватного житлового 
фонду регулюється гл.6 ЖК [2]. У практиці зу-
стрічаються випадки, коли, внаслідок тимчасової 
відсутності грошових коштів у юридичної особи, 
оплату її рахунків здійснює інша юридична осо-
ба на підставі домовленості між ними. В даному 
випадку це не може бути підставою для розі-
рвання договору у зв’язку з невнесенням оренд-
ної плати, але необхідно, щоб це було ві-
дображено у платіжних документах. 

 Практиці також відомі випадки, коли оре-
ндар вносить орендну плату в порядку, встанов-
леному договором, але в меншому розмірі, ніж 
передбачено договором. Така ситуація не надає 
право орендодавцю вимагати розірвання дого-
вору у зв’язку з невнесенням орендної плати. 
Ст.19 Закону України “Про оренду державного 
та комунального майна”, а дає можливість стяг-
нути лише заборгованість по орендній платі в 
безспірному порядку на підставі виконавчого 
напису нотаріуса. На нашу думку, така ситуація 
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невиправдана, оскільки тут фактичне порушення 
умов договору оренди. Можна погодитися з по-
зицією Т.С.Левшиної, що “арбітражні суди з на-
стороженістю відносяться до розірвання дого-
вору оренди на підставі порушення орендарем 
обов’язку по внесенню орендної плати і нама-
гаються вирішити спір за іншими підставами”. 
Це зумовлено недостатньою практикою підходів 
визначення ступеня важливості того, чого позба-
вляється орендодавець у результаті невнесення 
орендної плати [8, с.39]. Необхідно також від-
значити, що для розірвання договору оренди ви-
значальним є факт невиконання відповідачем 
договірних зобов’язань щодо внесення орендної 
плати протягом трьох місяців, а не розбіжності 
щодо розміру такої плати. 

4. Орендар не проводить капітального ре-
монту в тих випадках, коли за законом або за до-
говором капітальний ремонт лежить на обов’язку 
наймача. Необхідно враховувати, що за загаль-
ним правилом орендодавець зобов’язаний про-
водити за свій рахунок капітальний ремонт пере-
даного в оренду майна. Але можливі винятки. 

Крім розірвання договору, орендодавець має 
також право вимагати відшкодування збитків. На 
вимогу орендаря договір оренди може бути достро-
ково розірваний судом у таких випадках: 

1. Орендодавець не надає майно в корис-
тування орендарю. Можна вважати, що ненадан-
ня майна є не тільки утримання об’єкта оренди 
орендодавцем, але і будь-яка бездіяльність, яка 
позбавляє орендаря можливості доступу до від-
повідного майна. Це може проявлятися в тому, 
що орендодавець не передає орендарю ключі від 
приміщення або транспортного засобу. У будь-
якому випадку доступ до такого об’єкта немож-
ливий без його псування або великих затрат часу 
чи грошових коштів. Також непередання майна, 
обумовленого договором оренди, є передання 
майна, яке не відповідає умовам договору оренди 
(наприклад, надання будівлі, яка потребує ремо-
нту, замість новобудови) і призначення май-на. 
Крім Цивільного Кодексу, дане правило пе-
редбачено в ст. 13 Закону “Про оренду держав-
ного та комунального майна” і ст. 9 “Про лі-
зинг”[4]; 

2. Якщо майно, передане орендарю має 
недоліки, які не були обумовлені орендодавцем 
при укладенні договору, не були відомі орен-
дарю і не могли бути виявлені під час огляду 
майна при укладенні договору. 

3. Орендодавець не проводить за свій ра-
хунок капітальний ремонт майна. Як правило, 

такий ремонт повинен бути проведений у строк, 
передбачений договором, а якщо строк не обу-
мовлений сторонами – то в розумні строки. У 
випадку невиконання орендодавцем даного 
обов’язку капітальний ремонт може бути здійс-
нений орендарем, який вправі вимагати від оре-
ндодавця відшкодування затрат або зарахувати 
їх у рахунок орендної плати. Якщо орендар за-
явить про зарахування вартості ремонту в раху-
нок орендної плати, то орендодавець зі своєї 
сторони не буде мати права розірвати договір у 
зв’язку з невнесенням орендної плати. Тому при 
розгляді таких категорій справ необхідно, на на-
шу думку, перевіряти: а) чи є проведений ремонт 
дійсно капітальним; б) якщо такий ремонт капі-
тальний, то необхідно перевірити, чи дійсно він 
викликаний невідкладною необхідністю. Якщо 
на ці питання буде дана негативна відповідь, то 
заява орендаря про зарахування вартості ремонту 
в рахунок орендної плати не повинна братися до 
уваги, а орендодавець має право вимагати розі-
рвання договору оренди. 

5. Якщо майно в силу обставин, за які оре-
ндар не відповідає, виявиться в стані, непридат-
ному для користування. Але в даному випадку 
необхідно довести, що в пошкодженні майна не-
має вини орендаря. Це може мати місце, якщо 
непридатність майна настала в силу його фізич-
них властивостей, з вини інших осіб, від впливу 
непереборної сили тощо. Якщо ж непридатність 
орендованого майна настала з вини орендаря, 
останній зобов’язаний відшкодувати орендодав-
цеві збитки і вимогу про розірвання договору 
буде ставити орендодавець. 

На нашу думку, необхідно на законодав-
чому рівні закріпити ще одну підставу для розі-
рвання договору оренди на вимогу орендаря. 
Мається на увазі та ситуація, коли орендодавець 
не попередив орендаря про права третіх осіб на 
майно, яке передається в оренду (сервітут, право 
застави). Справа в тому, що передача майна в 
оренду не є підставою для припинення або зміни 
прав третіх осіб на це майно. Тому ніщо не за-
важає заставодержателю звернути стягнення на 
заставлене майно незалежно від того, що після 
укладення договору застави власник майна пере-
дав його в оренду. Крім того, орендар повинен 
мати право вимагати відшкодування спричине-
них йому збитків. 

Проблема може виникнути в тому випадку, 
коли орендна плата внесена орендарем попере-
дньо. Законодавство не передбачає випадків по-
вернення орендної плати, але в даній ситуації 
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орендар несе несприятливі наслідки. Тому, якщо 
орендна плата була внесена орендарем попере-
дньо, то він має право вимагати повернення її, за 
винятком частини, яка повинна належати орен-
додавцеві за користування майном до моменту 
розірвання договору. А у випадку, коли орендо-
ване майно в порушення умов договору не було 
надано орендареві, то орендар має право вима-
гати повернення попередньо внесеної плати в 
повному обсязі. Така позиція повинна знайти 
своє закріплення в законодавстві. У випадку ро-
зірвання договору оренди, як за згодою сторін, 
так і за рішенням суду або в односторонньому 
порядку, орендар зобов’язаний повернути орен-
додавцю, з урахуванням зносу або в стані, обу-
мовленому договором. 

Особливості повернення орендованого 
майна існують при розірванні договору оренди 
цілісних майнових комплексів. Такі особливості 
регулюються Порядком повернення орендованих 
цілісних майнових комплексів державним під-
приємств після припинення або розірвання дого-
вору оренди [6]. Послідовність процедури розі-
рвання може бути оформлена відповідною уго-
дою. Якщо договір розірветься за домовленістю 
сторін, то така угода укладається за 10 днів до 
визначеної дати розірвання договору. Якщо до-
говір оренди розірвано за рішенням суду, то уго-
да укладається протягом 5 днів, після того, як це 
рішення набрало законної сили. За цією угодою 
створюється комісія з інвентаризації та оцінки 
майна. Якщо орендар допустив погіршення стану 
орендованого майна або його загибель, він пови-
нен відшкодувати збитки. Збитки відшкодо-
вуються коштами або іншим майном. Заборгова-
ність орендаря по орендній платі має бути пога-
шеною до закінчення дії договору оренди. У ви-
падку неповернення майна в натурі після розі-
рвання договору оренди судова практика йде [7, 
с.470] таким шляхом і у разі невиконання 
обов’язку щодо повернення майна в натурі - оре-

ндар зобов’язаний відшкодувати орендавцю за-
вдані збитки (ст. 203 ЦК), зокрема балансову ва-
ртість майна з урахуванням зносу, а також не-
одержані орендавцем доходи, які він одержав би, 
якби майно було йому повернуте. 
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Питання про юридичну природу заставного 

правовідношення віддавна є одним із найбільш 
дискусійних у цивілістиці. На думку одних уче-
них, право застави є речовим правом, один з ви-
дів iura in re aliena. Наприклад, Г.Ф.Шершене-
вич вважав заставне право речовим. У Німець-
кому цивільному уложенні сам законодавець 
оголосив заставне право речовим [10].  Інші  до-
слідники зараховують заставу до категорії зобо-
в'язальних прав. Серед дослідників також висло-
влюється думка про те, що заставу треба відно-
сити до прав, які досить схожі до речевих, хоча й 
мають деякі ознаки зобов'язальних [16, c.14]. На 
нашу думку, щоб визначити сутність заставного 
права, необхідно враховувати відмінності, які іс-
нують між речовими і зобов'язальними правами. 
Однак багато дослідників неодноразово підкре-
слювали умовність такої класифікації.  Зокрема, 
Ю.С.Гамбаров ще на початку ХХ-го століття від-
значав: ”...речеві і зобов'язальні права взаємно 
обумовлюються і часто переходять з одного в 
інше. Докорінна протилежність речових і зобо-
в'язальних прав виражається різко тільки на пе-
рших ступенях розвитку права, коли всі права 
виступають у цивільному житті у своїй конкрет-
ній оболонці і суто типових формах” [9, c.326]. 
Існування змішаних, речево-зобов'язальних пра-
вовідносин визнавалось також О.С.Іоффе [13, 
c.75]. Цікаву думку висловив з цього приводу 
М.М.Агарков: “відмінність абсолютних і зобо-
в'язальних правовідносин є відмінністю саме 
правовідносин, а не інститутів. У межах одного і 
того ж інституту можуть бути правовідносини як 
абсолютні, так і відносні...” [4, c.31-32]. Деталь-
ний аналіз проблеми існування конструкцій з 
речево-правовими і зобов'язально-правовими 
елементами міститься в дослідженнях М.І.Бра-
гінського [7]. При цьому головною перешкодою 
для розподілу прав на речові та зобов'язальні ви-
знається наявність прав, що не можуть бути від-
несені ні до тієї, ні до іншої категорії [6, c.32]. 

Зауважимо, що враховуючи певну умов-
ність поділу прав на речеві та зобов'язальні, між 
ними існують і зберігаються відмінності, які ма-
ють практичне значення і відображаються на 
підходах до законодавчого врегулювання згада-
них прав. Як справедливо зазначає Ю.В.Тімоні-

на, “сучасна законодавча тенденція така, що по-
ряд із винятково зобов'язальними чи винятково 
речовими правовідносинами існує і збільшується 
змішана група відносин, в якій містяться як зо-
бов'язальні, так і речові елементи” [5, c.52]. Ана-
ліз чинного законодавства свідчить, що деякі за-
соби забезпечення виконання зобов'язань (на-
приклад, застава) є зобов'язаннями, зміст яких 
дає підстави стверджувати також і те, що цей вид 
правовідносин містить елементи такого речового 
права, як "права на чужі речі" [15, c.35]. Дія зга-
даних речових елементів настільки значна, що в 
деяких правових системах застава (наприклад, у 
Німеччині) розглядається як одне з речових прав. 
У США забезпечувальний інтерес має переважну 
силу перед інтересами права власності, що ви-
ражається у тому, що майно, яке виникає пізніше 
(наприклад товари), має бути приєднане до об'-
єкта застави з тим, щоб стати її частиною [11, 
c.373]. На нашу думку, для ліпшого розуміння 
юридичної сутності застави необхідно дослідити 
еволюцію наукових поглядів на неї. 

Серед учених, що розглядають заставу, як 
відношення зобов'язального характеру, існували 
дві точки зору: одні бачили в ньому obligatio rei 
(“зобов'язання речі”), інші ж - зобов'язання, у 
якому зобов'язаною особою є той, хто в даний 
момент володіє закладеною річчю. На їхню ду-
мку, застава встановлює не речове право, а тіль-
ки зобов’язальну вимогу. Якщо ця вимога дійсна 
не лише проти тієї особи, що прийняла на себе 
зобов'язання, а проти всякого набувача речі, то 
це відбувається або, на думку прихильників 
першої концепції, від того, що сама річ є зобов'я-
заним суб'єктом, а власник - тільки її представ-
ником, або, відповідно до погляду прихильників 
другої точки зору, тому, що за умовою даної 
угоди, зобов'язаним суб'єктом є не визначена 
особа, а будь-хто, хто в момент стягнення ви-
явиться власником закладеної речі [12]. Однак як 
справедливо зауважила О.А.Старостіна, таке по-
няття, як “зобов'язання речі”, неспроможне логі-
чно [6, c.33]. На підтримку цього потрібно зазна-
чити, що річ не може бути боржником, адже бо-
ржник зобов'язаний щось виконати, зобов'язаний 
діяти, а для речі це неможливо. 
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Найбільші труднощі для прихильників ре-
чево-правової теорії застави виникають у тому 
випадку, коли предметом застави є не лише тіле-
сні речі, а зобов'язальні вимоги. Як указав 
А.С.Звоницький, “стосовно вимоги навряд чи 
мислима взагалі та безпосередня, виняткова і 
незалежна від імені сторонньої особи влада, на-
явністю якої виділяються речові права” [12, 
c.191]. Для обґрунтування речового характеру 
застави прав був вироблений цілий ряд теорій. 

За однією із запропонованих концепцій, 
речове право спрямоване не на саму вимогу, а на 
предмет боргу. Однак дана теорія суперечить 
одному з постулатів права: заставник, не маючи 
сам речового права на предмет боргу, а маючи 
тільки зобов'язальну вимогу, не може надати ре-
чового права і своєму кредитору. Тому для захи-
сту згаданої концепції було запропоновано за-
стосувати загальні правила, вироблені правом 
для застави речей. Але тоді зовсім не підлягають 
поясненню права заставодержателя за закладе-
ною вимогою в тому випадку, коли термін 
останньої настає пізніше, ніж термін вимоги, за-
безпеченої заставою. Речові права заставоутри-
мувача в цій ситуації виникли б лише з моменту 
переходу закладеного предмета задоволення до 
складу майна заставника. 

Отже, перед дослідниками неминуче по-
стає питання: чи застава вимог створює дійсне 
заставне право, але тоді “речовий” характер не 
належить до його сутності; чи застава відно-
ситься до категорії речових прав, але тоді застава 
вимог являє собою якусь іншу угоду, об'єднану з 
дійсною заставою тільки загальною метою, за-
безпеченням кредитора за допомогою майна бо-
ржника. Незважаючи на численні спроби, виро-
бити єдину, прийнятну для всіх теорію застав-
ного права, ученим так і не вдалося.  

Щоб визначити правову природу дослі-
джуваного інституту, необхідно проаналізувати 
положення про заставу, що містяться в нормах 
діючого законодавства. Насамперед, визначимо 
характерні риси, властиві заставному правовід-
ношенню, що дозволяють віднести його до кате-
горії зобов'язальних та (або) речових прав. Зобо-
в'язально-правові елементи застави найбільше 
повно систематизовані В.В.Вітрянським [8, 
c.402-403]. Розглянемо ті з-поміж згаданих 
ознак, які відображають позицію вітчизняного 
законодавця з цього питання:  

1. Предметом застави можуть бути не тіль-
ки речі, але і майнові права (п. 1 ст. 4 Закону 
України “Про заставу” [2]). 

2. Договором про заставу чи законом може 
бути передбачена застава речей і майнових прав, 
що заставник придбає в майбутньому (ст.3 За-
кону України “Про заставу”). Правило про те, що 
заставою може бути забезпечена вимога, яка мо-
же виникнути у майбутньому, закріплюється та-
кож у ст. 575 нового ЦК [17]. Заставою можуть 
забезпечуватися і вимоги щодо відшкодування 
збитків, заподіяних невиконанням або неналеж-
ним виконанням зобов'язань, хоч такі вимоги 
можуть і не виникнути, якщо боржник належним 
чином виконає своє зобов'язання. Єдина умова 
— сторони мають домовитися про розмір забез-
печення заставою таких вимог. 

3. Тільки з позиції зобов'язально-правового 
характеру застави можна пояснити застосову-
ване стосовно до заставних відносин правило, 
що міститься в п. 5 ст. 20 Закону України “Про 
заставу”, відповідно до якого саме до третьої 
особи, яка задовольнила в  повному  обсязі  ви-
моги заставодержателя, переходить разом з пра-
вом вимоги забезпечена нею застава у встанов-
леному законодавством порядку. 

4. У випадку загибелі предмета застави за-
ставодавець вправі замінити його іншим, рівно-
цінним майном (ст.ст.7, 43 Закону України “Про 
заставу”). 

5. Заставодержатель вправі передати свої 
права за договором про заставу іншій особі до-
триманням правил про передачу прав кредитора 
шляхом поступки вимоги, передбачених ч.3 
ст.197 ЦК УРСР, ст. 516 ЦК України. 

6. При ліквідації боржника (юридичної 
особи), у тому числі в порядку банкрутства, май-
но, що служило як предмет застави, не ви-
ключається з загально маси майна боржника 
(конкурсної маси), а вимоги кредитора-заставо-
держателя в забезпеченій частині підлягають за-
доволенню в привілейовану чергу за рахунок 
будь-якого майна боржника, у тому числі і того, 
що не передавалося в заставу (ст.31 Закону Укра-
їни “Про відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом [Про ба-
нкрутство]”) [1]. 

7. Вимоги кредитора-заставодержателя 
можуть бути задоволені шляхом продажу закла-
деного майна на відкритих (прилюдних) торгах 
(ст.21-22 Закону України “Про заставу”). При 
цьому потрібно вказати на ту обставину, що За-
кон не виключає можливість придбання заставо-
держателем права власності на предмет застави 
(ст.28 Закону України “Про заставу”). 
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До речево-правових елементів застави мо-
жна віднести такі: 

1. Право успадкування: у випадку переходу 
права власності на предмет застави до іншої осо-
би право застави зберігається (ст. 27 Закону 
України “Про заставу”). Але, як свідчить аналіз 
законодавства, з наведеного правила є деякі ви-
нятки, а саме – право успадкування характерне 
не для всіх видів застави. Наприклад, при заставі 
товарів в обороті заставне право не успадкову-
ється за річчю. При заставі товарів в обороті  або  
у  переробці  реалізовані заставодавцем товари 
перестають бути предметом застави  з  моменту 
їх вручення набувачу або транспортній організа-
ції для відправлення набувачу або передачі на 
пошту для пересилки  набувачу,  а  набуті заста-
водавцем  товари,  передбачені  в  договорі  за-
стави, стають предметом застави з моменту ви-
никнення на них права власності (ст.40 Закону 
України “Про заставу”). 

2. Задоволення   вимог   декількох заста-
водержателів на один предмет застави здійсню-
ється за таким принципом: у разі вчинення пере-
застави (неодноразової застави) одного і того ж 
майна, перевагу в задоволенні своїх майнових 
вимог мають перший заставодержатель, а насту-
пні за ним заставодержателі – кожний попере-
дній перед всіма наступними – у порядку виник-
нення їх права застави. Причому право звернути 
стягнення на предмет застави у кожного наступ-
ного заставодавця виникає після повного задово-
лення вимог попереднього кредитора (тобто ви-
ключається якась пропорційність врахування 
вимог). Додатково щодо рухомого майна зазна-
чений принцип відображається у перевазі зареєс-
трованої застави над незареєстрованою (ст.18 
Закону України “Про заставу”).  

3. Речево-правові способи захисту прав 
заставодержателя, що вправі захищати своє пра-
во від зазіхань третіх осіб, а також власника-
заставодавця, від якого заставодержатель за пев-
них умов вправі зажадати закладене майно чи 
домагатися усунення перешкод у здійсненні   
своїх прав. Це правило прямо не закріплено в 
Законі України “Про заставу”, але воно випливає 
з п.5 ст.48 Закону України “Про власність”. Згі-
дно з цією нормою положення щодо захисту 
права власності поширюються також на особу, 
яка хоча і не є власником, але володіє майном на 
підставі, передбаченій законом чи договором. Ця 
особа має право на захист свого володіння також 
від власника. Зазначимо, що, відповідно до ст.51 
Закону України “Про заставу”, заставодержатель 

вправі самостійно вживати заходи, необхідні для 
захисту предмета застави від посягань третіх 
осіб тільки тоді, коли в заставу передано майнові 
права і заставодавець нехтує своїми обов'язками 
щодо здійснення необхідного захисту заставле-
ного права. У цьому випадку про якесь речеве 
право заставодержателя взагалі не йдеться (так 
само, як при заставі цінних паперів, випущених у 
бездокументарній формі, а також у разі застави 
товарів в обороті або у переробці). 

Отже, законодавство тільки опосередко-
вано — через вищезгадану норму Закону "Про 
власність" — визнає за заставодержателем об-
межене право на річ, що є предметом застави, і 
винятково у тих випадках, коли згідно з догово-
ром застави річ передається у володіння креди-
торові заставного зобов'язання. Навіть щодо за-
кладу Закон "Про заставу" не містить відповідної 
норми прямої дії. Більше того, виходячи з тексту 
пункту 3 роз'яснення Вищого арбітражного суду 
України № 02-5/602 від 24.12.1999 р. "Про деякі 
питання практики вирішення спорів, пов'язаних 
із застосуванням Закону України "Про заставу" 
[3] можна зробити хибний висновок, що навіть у 
разі закладу заставодержатель не може користу-
ватися засобами захисту речевого права від по-
сягань на предмет застави з боку третіх осіб. 
Водночас ВАСУ визнає, що заставодержатель 
вправі звернутися з позовом про передачу заста-
вленого майна у його володіння незалежно від 
настання терміну виконання зобов'язання, забез-
печеного заставою, якщо заставодавець всупереч 
вимогам закону чи договору не передасть пред-
мет застави у володіння заставодержателю. Та-
кий виклад відповідної правової позиції у кон-
тексті інших положень Роз'яснення ВАСУ можна 
тлумачити як визнання відносного характеру 
права заставодержателя щодо предмета застави 
(як вимоги винятково до заставодавця, але не до 
всіх третіх осіб); що, безумовно, не відповідає 
вищенаведеному припису ст. 48 Закону "Про 
власність". 

Отже, заставодержатель, у володінні або у 
володінні та користуванні якого перебуває чи 
має перебувати предмет застави, не позбавлений 
права вчиняти віндикаційний чи негаторний по-
зови до всіх осіб, включно з власником, які пося-
гають на речеве право заставного кредитора. 
Тільки такий підхід забезпечить належний рівень 
правової захищеності кредитора заставного зо-
бов'язання [14]. На нашу думку, потрібно, щоб 
відповідні повноваження щодо захисту речевого 
права було визнані за заставодержателем навіть і 
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тоді, коли він у заставному правовідношенні не 
виступає у ролі титульного володільця.    

4. Обмеження власника в праві розпоря-
дження закладеним майном: заставодавець впра-
ві відчужувати предмет застави, передавати його 
в оренду чи безплатне користування іншій особі 
або іншим способом розпоряджатися ним тільки 
за згодою заставодержателя, якщо інше не пе-
редбачено законом чи договором і не випливає із 
суті застави, а також за умови переходу до  ново-
го  заставодавця основного боргу, забезпеченого 
заставою (ст.17 Закону України “Про заставу”). 
На основі вищевикладеного можна зробити ви-
сновок: заставу належить відносити до особливої 
категорії прав, які мають окремі ознаки як рече-
вих, так і зобов'язальних прав. 
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Summary 

 
In clause the legal nature of a pledge as special category of the law is investigated which does not be-

long neither to things, nor to obligations, and has the special nature.  
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ФОРМА ЗАПОВІТУ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ) 

  

Заповіт, як і будь-яка інша угода, може іс-
нувати лише  в певній формі. Форми заповіту не 
однакові, “а різні відповідно тому, як різними 

способами виражається воля” [8, с.182-183]. Во-
ля особи може проявлятися зовні словесно, пись-
мово, або самими діями (конклюдентно).  Різні 
форми вираження волі відзначаються неод-
наковим рівнем достовірності. Вибір форми ви-
раження волі в закріпленні його законодавцем 
залежить, на нашу думку, від спрямованості тієї 
чи іншої угоди, а точніше, рівня змін правовід-
носин, на який була спрямована дана угода. Тут 
простежується така закономірність: чим  значні-
ший рівень змін у цивільному обороті, до якого 
веде дана угода, тим більш строга її законодавчо 
встановлена форма. Та й саме обов’язкове закрі-
плення певної форми угоди в законодавстві та-
кож зумовлюється вказаним чинником. Якщо 
абстрагуватись від установлень законодавства 
щодо форми заповіту і спробувати її спроекту-
вати з урахуванням специфічних ознак заповіту, 
то ми на їх підставі можемо передбачити, по-пе-
рше, що форма заповіту обов’язково передба-
чена законом, а, по-друге, зважаючи на спрямо-
ваність заповіту на встановлення правонаступ-
ництва в правах і обов’язках особи заповідача на 
випадок його смерті, можна стверджувати, що ця 
форма є такою, яка забезпечує максимальний 
рівень достовірності, тобто публічною.   

Ст. 541 ЦК України вказує: “Заповіт пови-
нен бути складений в письмовій формі із зазна-
ченням місця і часу його складення, власноручно 
підписаний заповідачем і нотаріально посвідче-
ний”. Ст.542 ЦК України містить перелік запові-
тів, які прирівнюються до нотаріально посвідче-
них. У літературі вони отримали назву лікарня-
них заповітів, корабельних заповітів, експеди-
ційних заповітів, військово-лікарняних заповітів, 
військових заповітів,  пенітенціарних заповітів.  
Такий же перелік заповітів, прирівнюваних до 
нотаріальних, міститься в ст. 40 Закону України  
“Про нотаріат”. Згідно зі ст. 44 Консульського 
статуту України заповіти громадян України, які 
знаходяться за кордоном, посвідчують консули 
України. Особливою формою заповіту вважаються 
заповідальні розпорядження банківськими вкла-
дами, вчинені на підставі ст. 564 ЦК України. Від-

повідно вони мають назву консульських і банківсь-
ких заповітів. Наведений перелік вичерпний і не 
підлягає розширювальному тлумаченню.  

У найбільш тісному зв’язку з формою за-
повіту знаходиться питання порядку його вчи-

нення [7, с. 106-109]. Ст. 541 ЦК України вказує, 
що “Заповіт повинен бути складений в письмовій 
формі із зазначенням місця і часу його вчинення, 
власноручно підписаний заповідачем і нотаріа-
льно посвідчений”. “При посвідченні заповіту 
посадова особа і громадянин, який бажає посвід-
чити свій заповіт, виконує ряд дій, передбачених 
законом, в результаті чого створюється документ 
(заповіт), що беззаперечно засвідчує волю запо-

відача на випадок смерті” [4, с.9-10]. На практиці 
вказані дії вчиняються абсолютно переважно 
саме посадовою особою – нотаріусом. 

Як відомо, участь державних органів (по-
садових осіб) у наданні угоді належної форми 
може проявлятися подвійно: або акт угоди здійс-
нюється  державним  органом (нотаріальною ко-
нторою, судом), або він лише передається йому 
для посвідчення, чим  не виключає можливість 
підтвердження даної угоди свідками (приват-
ними особами). В першому випадку угода нази-
вається нотаріальною у власному сенсі, в дру-

гому – явочною [8, с.185]. Хоча й чинними зако-
нодавчими і підзаконними актами України по-
стійно вживається термін “посвідчення запові-
тів”, аналіз порядку такого посвідчення дозволяє 
зробити висновок про власне нотаріальну (чи 
прирівнювану до неї) форму заповіту згідно з 
чинним законодавством України. 

Заповіти, що прирівнюються, згідно з чин-
ним законодавством України, до нотаріально по-
свідчених, на противагу заповітам нотаріальної 
форми,  в літературі отримали назву заповітів 

спеціальної (особливої) форми [9, с.129-134]. В 
нашому праві вони становлять порушення ви-
ключності нотаріальної форми заповіту. Спеціа-
льна форма заповіту відома переважній кількості 
зарубіжних цивільних законодавств. Але там во-
ни за своїм змістом, як правило, можуть  суттєво 
відрізнятись від заповітів спеціальної форми в 
цивільному праві України. Ідеться про умови, в 
яких може бути використана спеціальна форма 
заповіту. В залежності від цих умов заповіти 
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спеціальної форми можуть укладатись в спроще-
ному або ускладненому порядку. Наприклад, у 
спадковому праві Швейцарії (ст.506 ШЦК), існує 
правило, згідно з яким у результаті настання над-
звичайних обставин (зокрема, при наявності сер-
йозної загрози загибелі, відсутності зв’язку, при 
епідеміях, у воєнних умовах), спадкодавець має 
право використати спрощену форму волевияв-
лення: оголосити волю в присутності двох свід-
ків і покласти на них обов’язок (або доручити 
іншій особі) викласти зміст заповіту письмово 

[10, с.528]. Тобто мова йде, на відміну від олог-
рафічної та публічної форми заповіту, які є зви-
чайними для спадкового права Швейцарії, про 
особливу  усну форму заповіту. Подібне правило 
міститься також в ЦК Угорщини, НЦУ, ЦК Іспа-

нії [10, с.512-513, 514, 518]. 
За схожих умов і при наявності особливих 

обставин, як наприклад фізіологічний дефект 
сліпоти, глухоти, німоти, законодавством може 
бути передбачений і ускладнений порядок вчи-
нення спеціальних заповітів: присутність більшої 
кількості свідків і т.п.  Аналізуючи норми зару-
біжних законодавств щодо спеціальної форми 
заповітів, можна констатувати, що всі випадки її 
використання розподіляються на дві групи: запо-
віти, складені за надзвичайних обставин, і запо-
віти осіб, які перебувають в умовах певної ізоля-
ції. Цей розподіл, наприклад, чітко здійснено в 

спадковому праві Японії [11, с.304-305].  
В залежності від кваліфікації обставин, в 

яких знаходиться заповідач, вирішується пи-
тання про застосування тієї чи іншої форми за-
повіту і про його подальшу долю: чи може бути 
застосована спеціальна форма заповіту, чи по-
требує даний заповіт подальшого ствердження в 
органах публічної влади, також визначається час, 
протягом якого він буде дійсним. Бажана ситуа-
ція, коли ці питання чітко врегульовані на зако-
нодавчому рівні, як це спостерігається в цивіль-
ному праві Японії, Італії, Німеччини. Але  чинне 
спадкове право України врегульовує спеціальні 
форми заповіту без урахування  розподілу обста-
вин на надзвичайні, такі, що загрожують життю 
особи і т.п. 

Але суть спеціальної форми заповітів саме 
в неординарності обстановки, в якій вони вчи-
няються: якщо вона відсутня, то й відсутня необ-
хідність вчинення такого заповіту, а якщо вона 
мала місце, то в законодавстві мають бути чітко 
передбачені спеціальні правила регулювання 
особливих форм заповітів. І ці правила можуть 
розглядатись не лише з точки зору їх спрощення, 

але й ускладнення, в залежності від передбачу-
ваних обставин вчинення того чи іншого виду 
спеціального заповіту. З цієї точки зору повністю 
обгрунтованим є правило щодо обов’язкової 
присутності свідків, (не менше двох, ч.1 ст.1492 
Проекту ЦК )  при посвідченні заповітів спеціа-
льної форми, яке передбачене ч.2 ст. 1491 Прое-

кту ЦК України [1,с.520]. 
Варто вважати, що саме такі міркування 

лежать в основі норм спадкового права зарубіж-
них країн, які передбачають необхідність пода-
льшого нотаріального чи судового підтвер-
дження, заповітів, учинених у спеціальній формі 
в умовах надзвичайної обстановки чи ізоляції 
(Італія, Польша і т.д.) [10, с.521-524], або навіть, 
якщо протягом трьох місяців з моменту вчи-
нення заповіту в спрощеному порядку (§§ 2249, 
2250 або §2251 НЦУ),  заповідач залишається 
живим, то складений таким чином заповіт вва-

жається недійсним (§ 2252 НЦУ) [2, с.469-470].  
Цікава з точки зору юридичної характерис-

тики його форми нова, запропонована для на-
шого права форма заповіту, яка регулюється 
ст.ст.1489 – 1489(1) Проекту ЦК України - сек-
ретний заповіт. Згідно ч.1 ст.1489  Проекту: “Се-
кретним є заповіт, який посвідчується нотаріу-

сом без ознайомлення з його змістом” [1, с.519].  
Участь нотаріуса в посвідченні секретного  запо-
віту свідчить про його публічний характер. Певні 
ускладнення спостерігаються при відповіді на 
два питання: звичайною чи особливою є ця фо-
рма, спрощеною чи ускладненою?  

Спеціальною (особливою) формою запо-
віту є така його форма, яка застосовується при 

деяких виняткових обставинах [12, с.438]. Вва-
жається, що саме такі обставини має на увазі за-
конодавець, встановлюючи форму заповітів, 
прирівнюваних до нотаріально посвідчених. Але, 
як бачимо з змісту ст.1489 Проекту ЦК України, 
при вчиненні секретного заповіту такі обставини  
до уваги тут не беруться. Це заповіт, який посві-
дчується в умовах нотаріальної контори, а його 
відмінність від інших видів заповіту зводиться 
до неознайомлення нотаріуса з його змістом. 
Тобто, враховуючи  ознаку наявності надзвичай-
них обставин, в яких посвідчується заповіт, а в 
даному випадку - їх відсутність, ми повинні дій-
ти висновку, що це є звичайний нотаріальний 
заповіт, який відрізняється від інших нотаріаль-
них заповітів підвищеним рівнем таємності.  

Звертаючись до досвіду зарубіжних країн, 
можемо сказати, що секретні (закриті) заповіти 
оформляються, як правило, особливо. Напри-
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клад, у спадковому праві Іспанії існує правило, 
згідно з яким заповідач вкладає в конверт і запе-
чатує заповіт у присутності нотаріуса і п’яти сві-
дків, з яких не менше трьох повинні поставити 
свій підпис. Тоді як для відкритої форми запові-
тів передбачена присутність трьох свідків [10, 

с.516-517]. Подібні правила містяться також у ЦК 
Італії. Ускладнення форми секретних заповітів, на 
нашу думку, є цілком обгрунтованим з точки зору 
їх абсолютної таємності, навіть для особи, що їх 
посвідчує, аж до моменту відкриття спадщини. Але 
правил, які б вели до ускладнення процедури офо-
рмлення секретного заповіту, в Проекті ЦК Украї-
ни поки що не міститься. 

Питання про спеціальну спрощену форму 
заповіту може виникати в зв’язку із т.зв. “бан-
ківськими” заповітами. Порівнюючи з процеду-
рою нотаріального посвідчення заповітів, ми 
можемо сказати, що тут має місце спрощена 
форма спеціального заповіту, особливість якого 
визначається специфічним об’єктом сингуляр-
ного правонаступництва з майна померлого. 

Нотаріальна й спеціальні форми заповітів 
становлять усі можливі випадки і види форми 
заповіту згідно з чинним українським законодав-
ством. Порівняльно-правовий аналіз законодав-
ства зарубіжних країн у сфері регулювання фо-
рми заповіту дозволяє зробити висновок про 
значно більше їх різноманіття відносно перелі-
чених у нашому законодавстві. Наприклад, ЦК 
Угорщини визнає декілька форм заповітів: пуб-
лічні, письмові особисті й усні заповіти. Публіч-
ним називається заповіт, вчинений перед нотарі-
усом чи судом. § 627-632 ЦК Угорщини перед-
бачають три форми письмового особистого запо-
віту. Усна форма заповіту можлива, але застосо-
вується вона в особливих випадках, коли наявна 
передбачена законом надзвичайна ситуація. Ні-
мецьке Цивільне Уложення знає дві основні фо-
рми заповіту: власноручний заповіт і заповіт, 
вчинений у формі публічного акту. В деяких ви-
падках НЦУ передбачає спрощену форму запові-
тів у письмовій чи усній формі. У відповідності з 
цивільним законодавством Іспанії заповіт може 
вчинятись у загальній чи спеціальній формі. За-
гальна форма може бути олографічною, відкри-
тою і закритою. Спеціальні заповіти складаються 
на військовій службі, на морі і за кордоном (ст. 
676, 677 ЦК Іспанії). Подальше зіставлення форм 
заповітів, які, наприклад, детально охарактери-
зовані в книзі “Основні інститути цивільного 

права зарубіжних країн” [10, с.509-531], дозво-
ляють зробити висновок, що законодавству бі-

льшості європейських країн відомі поряд із пуб-
лічними і приватні форми заповіту. Публічні за-
повіти в деяких країнах можуть бути як судо-
вими, так  і нотаріальними, як закритими (секре-
тними), так і відкритими. Приватні заповіти, як 
правило, мають бути рукописними, їх ще нази-
вають власноручними або олографічними (ст. 

970 ЦК Франції) [3, с.229-230]. Усна форма за-
повіту можлива як у приватному порядку (ст. 565 
ЦК Швейцарії), причому цивільним правом ФРН 
допускається усний заповіт навіть для неповно-

літніх (ч.1 § 2233 НЦУ) [2, с.468]. 
Чинному спадковому законодавству Укра-

їни невідомі такі специфічні форми заповіту, як 
секретний, приватний та усний. І якщо Проектом 
ЦК України від 25 серпня 1996 року секретний 
заповіт передбачено, то дві останні форми най-
ближчим часом, очевидно, у нашому законодав-
стві правовому регулюванню не підлягатимуть. 
Це пояснюється низкою обставин як правового, 
так і соціально-економічного характеру. І насам-
перед, на нашу думку, тут проявляється взаємо-
зв’язок  кола об’єктів приватної власності гро-
мадян і адекватного кола об’єктів спадкування з 
формами розпорядження особою першими на 
випадок її смерті. Порівняльно-правовий аналіз 
цивільного законодавства зарубіжних країн при-
водить до висновку, що значне різноманіття 
форм заповітів тісно пов’язане з широким колом 
об’єктів права приватної власності громадян. Що 
грунтується на традиціях римського права, де 
праву абсолютної приватної власності відповіда-
ли заповіти як у приватній, так і в публічній фо-
рмі, як усні, так і письмові, звичайні та особливі 
[12, 438-441]. Вказана закономірність підтвер-
джується також історичним обгрунтуванням роз-
витку права власності й адекватних форм запові-
тів. Наприклад, у ЦК союзних республік 1922 
року нотаріальна форма заповіту визнавалась 
єдино можливою, що відповідало надзвичайно 
обмеженому колу об’єктів права приватної влас-
ності громадян. 

У літературі існує точка зору, згідно з 
якою обмеженість форм заповіту зумовлюється 
вузькими межами свободи заповітних розпоря-
джень, які спостерігаються в той чи інший пе-

ріод розвитку спадкового права [6, с.52]. Але ця 
точка зору може бути прийнята лише з певними 
застереженнями. Тому що свобода заповіту зна-
чно залежить від історичних традицій, на яких 
грунтується спадкове право тієї чи іншої країни. 
Наприклад,  у цивільному праві Франції спосте-
рігається значно обмежена свобода заповітних 
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розпоряджень поряд із існуванням приватного 
олографічного заповіту, таємного заповіту і т.д. 

[3, с.219-222, 229-230]. Тобто, передбачаючи 
значне різноманіття форм заповіту законодавець 
надає фізичній особі, приватному власнику бі-
льшу кількість шансів встановити своїм особис-
тим розпорядженням порядок і умови наступни-
цтва у своїх правах і обов’язках на випадок влас-
ної смерті. В будь-якій правовій системі це слу-
гує конкретній особі до найбільш широкого від-
творення матеріальних благ. Певні особливості 
має законодавче закріплення усної форми запо-
віту, яка, на нашу думку, зазнає також залежнос-
ті від більш чи менш високого рівня “культури 
цивільного обороту”, що існує в тій чи іншій 
країні на конкретному історичному етапі. Адже 
приводячи до надзвичайно значних змін у 
суб’єктному складі цивільних правовідносин, 
усний заповіт грунтується на показах свідків.  

Отже, можна зробити висновок, що всі 
можливі випадки угоди заповіту можуть прояв-
лятись у двох видах його форми. Заповіти мо-
жуть бути за формою свого зовнішнього вира-
ження приватними та публічними. Розподіл про-
водиться за критерієм участі органу публічної 
влади у вчиненні заповіту. Як перші, так і другі, 
можуть бути звичайними і спеціальними (особ-
ливими). Так само названі види форми заповітів 
можуть бути спрощеними чи ускладненими в 
залежності від можливих відхилень або в бік 
ускладнення або спрощення  процедури їх вчи-
нення. Згідно з чинним українським законодав-
ством звичайною формою заповітів є їх нотаріа-
льна форма. Спеціальні (особливі) заповіти ви-
ступають в якості винятку із визначеної законо-
давством основної (звичайної) форми заповіту.   

Порівняльно-правовий аналіз форм запо-
віту в законодавстві європейських континента-

льних держав [10,с.509-531] та історичного ста-
новлення форм заповіту в Україні (відповідно 

СРСР) [5, с.24-32] дозволяє зробити висновок 
про залежність кола об’єктів спадкування і зако-
нодавчо визначених форм заповіту: чим ширше 
коло об’єктів права приватної власності,  тим 
більше різноманіття і ліберальність форм запо-

віту. В зв’язку з цим як закономірний процес 
можна охарактеризувати розширення форм запо-
віту (хоча й досить незначне) в Проекті Цивіль-
ного кодексу України від 25 серпня 1996 року, 
прийнятому Верховною Радою в першому чи-
танні 5 червня 1997 року. 
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THE FORM OF THE WILL (RATHER-LEGAL ANALYSIS) 

Summary 

The comparative and legislative analysis of the will makes possible to deduce the dependence of the 
circle of objects to be inherited and legislatively determined forms of the will: the broader the circle of the 
objects of the right to private property, the more variety and liberal form of the will. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЧЕХІЇ ТА СЛОВАЧЧИНІ:  
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 
Вітчизняна правова думка на поточний 

момент не має загальноприйнятих підходів до 
визначення цілої низки категорій, пов’язаних з 
підприємницькою діяльністю, зокрема, поняття 
та ознак підприємництва, поділу його на види 
тощо. У зв’язку з цим корисним буде звернення 
до досвіду країн Центральної Європи з перехід-
ною економікою, оскільки саме в цих країнах 
підприємництво, як джерело економічних змін, 
останнім часом набуло особливої актуальності. 
Серед країн, що розташовані на території даного 
регіону, заслуговує уваги досвід правового регу-
лювання підприємницької діяльності в Чеській 
Республіці (далі – Чехія) та Словацькій Респуб-
ліці (далі – Словаччина). 

Для системи законодавства Чехії та Сло-
ваччини характерне те, що законодавче визна-
чення поняття “підприємництво” дається як на 
рівні кодифікованого законодавчого акта, яким є 
Торговий кодекс від 5 листопада 1991 року [2], 
так і на рівні спеціального закону “Про під-
приємницьку діяльність” (далі – Підприємниць-
кий закон) [3], прийнятих ще за часів Чехо-
словацької Федеративної Республіки. Як наслі-
док, існують два нормативних визначення під-
приємництва. Перше передбачено п.1 §2 Тор-
говельного кодексу, згідно з яким під підприєм-
ництвом розуміється систематична діяльність, 
здійснювана самостійно, від власного імені і на 
власну відповідальність з метою отримання при-
бутку. У відповідності з другим визначенням, 
яке наводиться в §2 Підприємницького закону, 
підприємництвом вважається систематична дія-
льність, що здійснюється самостійно, від влас-
ного імені і на власну відповідальність з метою 
отримання прибутку і на умовах, визначених 
Підприємницьким законом.  

З огляду на вищенаведене, очевидна  неод-
нозначність законодавчого визначення одного з 
основних понять підприємницького законодав-
ства. Як видно, поняття «підприємництво» в ро-
зумінні Торговельного кодексу регламентовано 
ширше, ніж поняття – у Підприємницькому за-
коні. При цьому обсяг уповноважених підприєм-
ницьких суб’єктів (а отже, й обсяг самого по-
няття підприємництво) виходить за рамки, вста-

новлені в Підприємницькому законі. Інакше ка-
жучи, деякі види діяльності, як Підприємниць-
кий закон виносить за межі підприємництва, 
згідно з правовими нормами Торговельного ко-
дексу можна вважати підприємницькою діяль-
ністю. Актуальна з цього приводу думка В.Гайво-
ронського та В.Жушмана, які слушно зауважують, 
що недостатня термінологічна чіткість законодав-
чих актів і понять, які в них використовуються, 
можуть породжувати численні незручності при їх 
тлумаченні і застосуванні [4, с.3].   

З точки зору з’ясування змісту поняття 
підприємництва важливе значення має дослі-
дження його основних ознак. Аналіз норм Тор-
говельного кодексу та Підприємницького закону 
дає підстави виділити такі ознаки підприємниц-
тва: 1) систематичність; 2) самостійність; 3) 
здійснення підприємництва від власного імені і 
на власний ризик; 4) метою здійснення діяльно-
сті є отримання прибутку; 5) підприємницькою 
визнається тільки та діяльність, яка здійснюється 
у відповідності з Підприємницьким законом. 

В якості першої ознаки підприємництва 
згідно із законодавством Чехії та Словаччини 
можна навести систематичний характер діяльно-
сті. Систематичність, у даному випадку, нале-
жить пов’язувати з уявленням про регулярність, 
повторюваність яких-небудь дій [5, с.5]. Тобто 
мова не може йти про діяльність, яка здійсню-
ється епізодично [1, с.26; 6, с.65-68]. У зв’язку з 
цим стосовно систематичності виникають зако-
номірні питання: Які кількісні критерії система-
тичності? Скільки разів потрібно вчиняти ту чи 
іншу угоду, щоб діяльність можна було визнати 
систематичною? Як такого, чіткого кількісного 
критерію, який би вказував на підхід законода-
вця до цієї проблеми, ні в законодавстві Чехії, ні 
в законодавстві Словаччини немає. 

Наступна ознака підприємницької діяльно-
сті - самостійність підприємця, якою наведена 
діяльність супроводжується. В юридичній літе-
ратурі самостійність суб’єктів підприємницької 
діяльності поділяють на майнову і господарську. 
Майнова самостійність – це наявність у суб’єктів 
певного майна, яке складає економічну основу їх 
діяльності [7, с.19]. Господарська самостійність 
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означає можливість прийняття самостійних рі-
шень у процесі підприємницької діяльності. Об-
сяг цієї самостійності також пов’язаний з фор-
мою власності, на базі якої функціонує суб’єкт 
підприємництва. Так, приватні підприємці кори-
стуються більшою самостійністю в порівнянні з 
державними підприємствами [8, с.62-63]. Поряд 
з цим самостійність як вихідну ознаку підприєм-
ництва не можна розуміти спрощено. В еконо-
міці не існує абсолютної свободи виробників. 
Підприємець має повну свободу в тому розу-
мінні, що над ним не має інстанції, яка визначає, 
що і в яких обсягах він повинен робити. Проте 
він не в змозі відмежуватися від жорстких умов 
ринку і диктувати йому свої умови. Отже, можна 
говорити про самостійність тільки в певних ме-
жах [9, с.75]. 

Здійснення підприємництва від власного 
імені і на власний ризик – наступна ознака під-
приємництва. Ця ознака тісно пов’язана з попе-
редньою. Підприємець реалізує підприємницьку 
діяльність під своїм торговельним іменем (§8 та 
ін. Торговельного кодексу). Цей аспект підпри-
ємницької діяльності випливає не тільки з іден-
тифікаційних, але й з гарантійних міркувань. 
Крім того, підприємець “презентується” на рівні 
самостійної реалізації підприємницької діяльно-
сті [1, с.26-27; 6, с.70-74]. Щодо ризику, то він 
постійно супроводжує підприємництво і формує 
особливий спосіб мислення і поведінки, психо-
логію підприємця. Підприємницький ризик роз-
глядається в літературі як можливі несприятливі 
майнові наслідки діяльності підприємця, не зу-
мовлені якими-небудь втраченими можливос-
тями з його боку. Підприємець відповідає за ри-
зик своїм майном. Але не тільки. Можливі і до-
даткові втрати, що впливають на його статус на 
ринку праці і капіталу, як-от: конкурентоздат-
ність, професійна репутація, психологічна оцінка 
та інше [9, с.76; 10, с.69-76]. 

Однією з основних ознак є отримання при-
бутку, котрий розглядається в якості мети здійс-
нення підприємницької діяльності. Прибуток 
представляє собою продукт специфічного люд-
ського ресурсу – підприємницьких здібностей. 
Відповідно, прибуток, який отримується підпри-
ємцем, по суті можна розглядати як плату за 
працю по управлінню. Праця ця непроста і міс-
тить у собі, по-перше, прояв ініціативи з поєд-
нання речових і людських факторів для вироб-
ництва товарів і послуг, по-друге, прийняття не-
ординарних рішень по управлінню фірмою, ор-
ганізації праці, і, по-третє, впровадження інно-

вацій шляхом виробництва нового виду продук-
ції або радикальної зміни виробничого процесу. 
Все це дає підстави говорити про підприємниц-
тво як про професійну діяльність, спрямовану на 
отримання прибутку. Однак прибуток тільки за-
ради максимально можливого прибутку є метою 
підприємництва тільки в умовах нерозвинутого 
ринку. Тому, ведучи мову про отримання прибу-
тку як про основний мотив підприємницької дія-
льності, необхідно виділити в якості одного з її 
напрямків і досягнення соціального ефекту. В 
тісній єдності з метою підприємництва – отри-
манням прибутку – знаходиться принцип особи-
стої економічної зацікавленості. Власна вигода є 
провідним фактором підприємництва. В умовах 
товарного виробництва підприємець, пересліду-
ючи свої інтереси, водночас працює і на суспіль-
ство [9, с.75].  

Згідно з наступною ознакою, підприємни-
цькою визнається тільки та діяльність, яка здійс-
нюється у відповідності з Підприємницьким за-
коном.  Ця норма, на нашу думку, введена зако-
нодавцем, насамперед, для запобігання зловжи-
ванням у економічній сфері, зокрема: фіктив-
ному підприємництву, шахрайству у сфері обігу 
грошових і матеріальних засобів, ухиленню від 
оподаткування тощо. Крім того, з цього приводу 
варто також зазначити, що право здатне безпосе-
редньо впливати на поведінку людей. Але це бу-
де ідейно-мотиваційний вплив. Регулююча ж дія 
права в повній мірі проявляється там, де правові 
максими набули закріплення в законі [11, с.421].  

Розглядаючи якусь діяльність на предмет 
визнання її в якості підприємницької, треба мати 
на увазі, що жодна з проаналізованої вище ознак 
підприємництва не може бути абсолютизована. 
Тільки їх сукупність дозволяє вважати ту чи ін-
шу діяльність як підприємницьку. Водночас за-
конодавством Чехії та Словаччини передбачено, 
що окремі види суспільно-корисної діяльності, 
навіть якщо їм і притаманні вищезазначені озна-
ки, не охоплюються поняттям “підприємництво”. 
Так, згідно з §2 Підприємницького закону, не 
вважається підприємництвом: здійснення дія-
льності, яка, згідно із законодавством, може про-
вадитись тільки державою (уповноваженими нею 
особами) або конкретною юридичною особою; ви-
користання винахідниками або авторами результа-
тів їх розумової творчої праці, що охороняються 
відповідними законами; загальне управління авто-
рськими правами і правами, суміжними авторсь-
ким, згідно з відповідними законами. 
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Крім того, підприємницькою не є також 
здійснювана фізичними особами адвокатська 
діяльність, діяльність лікарів, нотаріусів, ветери-
нарних працівників, експертів і синхронних пе-
рекладачів, аудиторів і податкових консультан-
тів, біржових посередників і маклерів, посеред-
ників і арбітрів у колективних конфліктах та ін. 
Щодо юридичних осіб, то не вважається  підпри-
ємництвом діяльність банків, страхових органі-
зацій, пенсійних фондів, ощадних і позикових 
товариств, бірж, організація лотерей, гірничодо-
бувна діяльність, сільське господарство, зовні-
шня торгівля зброєю, посередництво в праце-
влаштуванні, будівництво й організація єдиної 
мережі телекомунікацій та ін. 

У процесі дослідження правових аспектів 
підприємницької діяльності не можна обмежи-
тися одним тільки визначенням поняття та ознак 
підприємництва, оскільки в них не можуть знай-
ти своє безпосереднє відображення специфічні 
особливості і риси, притаманні об’єкту до-
слідження. Підприємницька діяльність, як дово-
дить практика господарювання, проявляється в 
усіх сферах народного господарства, має розга-
лужену структуру, використовує різні форми і 
методи організації та управління. Водночас вона 
має специфічні родові ознаки, які дозволяють 
виді-лити її в особливу форму господарювання, а 
також класифікувати на певні групи. 

Дослідження показали, що сучасна наука 
використовує різні підходи до визначення кла-
сифікаційних ознак у сфері підприємницької ді-
яльності за сферами виробництва, галузями на-
родного господарства, формами власності тощо 
[12, с.20-88; 13, с.50-58; 14, с.30-32]. Однак ко-
жна країна при класифікації підприємницької 
діяльності використовує ті поняття і критерії, які 
прийняті в її правовій та економічній теорії, а 
також практиці. При розробці класифікації видів 
підприємницької діяльності в Чехії та Словач-
чині в якості критеріїв поділу на групи прийняті 
вимоги, що ставляться перед підприємцем щодо 
його кваліфікації, порядку отримання дозволу на 
зайняття підприємницькою діяльністю, а також 
мети діяльності підприємця [15, с.193-194]. Ана-
ліз §9 Підприємницького закону дає підстави 
виділити такі два основних види підприємниц-
тва: явочне (види діяльності, якими можна за-
йматися на основі поданої заяви без дотримання 
додаткових вимог) і дозвільне (види діяльності, 
які можна здійснювати тільки при наявності спе-
ціального дозволу – концесії).  

Явочне ж підприємництво поділяється на: 
професійне (remeslne), якщо відповідно до зако-
нодавства для здійснення діяльності необхідно 
підтвердити наявність професійної кваліфікації, 
отриманої шляхом навчання (ковальська справа, 
обробка металу, ремонт автомобілів, пивова-
ріння, поліграфічне виробництво, готельна спра-
ва і т.ін.); спеціальне (vazane), якщо відповідно 
до законодавства умовою здійснення під-
приємництва є професійна кваліфікація, здобута 
іншим шляхом (виробництво сплавів з металів, 
виробництво машин і приладів, виробництво, 
ремонт і монтаж вимірювальної техніки, проек-
тна діяльність у будівництві, навчання водінню 
автомобілів, психологічна консультація і діагно-
стика); вільне (volne), якщо професійна кваліфі-
кація як умова зайняття підприємницькою діяль-
ністю не встановлена (купівля товарів з метою 
подальшого перепродажу, посередницька діяль-
ність і т.ін.).  

До дозвільного підприємництва законодав-
ством віднесено види діяльності, для здійснення 
яких необхідно отримати дозвіл (zivnosti 
koncesovane). Умови для отримання таких дозво-
лів визначаються в спеціальних нормативних 
актах, які видаються відповідними відомствами. 
Прикладами таких видів діяльності є: діяльність 
у сфері озброєння, послуги у сфері телекомуні-
кації, виробництво і переробка палива, діяль-
ність заправних станцій, діяльність обмінних 
пунктів, послуги таксі та  внутрішнього річко-
вого транспорту. 

З точки зору предмета підприємницької ді-
яльності в законодавстві Чехії та Словаччини 
виділяються три види підприємництва: торгове-
льне, виробниче і по наданню послуг. До торго-
вельного підприємництва відносяться: купівля 
товару з метою його подальшого продажу і про-
даж, діяльність по громадському харчування, 
діяльність бюро подорожей, здача в оренду про-
мислового товару та транспортних засобів, орга-
нізація аукціонів. Підприємець, який здійснює 
торговельне підприємництво, може в рамках 
свого дозволу на підприємницьку діяльність та-
кож: здійснювати дрібні зміни товару для при-
стосування його до потреб покупців; монтувати 
товар, поставлений клієнту, якщо це можна зро-
бити простими операціями без особливих профе-
сійних знань; замінювати окремі несправні де-
талі у поставленого товару, якщо це не вимагає 
особливих професійних знань. При цьому під-
приємець зобов'язаний забезпечити збереження 
позначення походження товару, зокрема, охо-
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ронної марки. Наступним видом підприємництва 
є виробниче, яке являє собою систематичну дія-
льність з виготовлення, вироблення, створення 
певної продукції, здійснюване самостійно, під 
своїм ім'ям і на свою відповідальність з метою 
отримання прибутку. На відміну від виробни-
чого підприємництво з надання послуг – це дія-
льність, корисний ефект якої виступає не у ви-
гляді певного осяжного матеріалізованого ре-
зультату, а в самому процесі надання послуги. 

Враховуючи вищенаведене, мусимо однак 
зауважити, що кожна держава формує власну 
систему законодавства у сфері підприємництва, 
яка  найбільш повно відповідає вимогам суспіль-
ства, напрямкам його розвитку. Бездумне ж пе-
ренесення на український ринок  досвіду зарубі-
жних країн у сфері підприємництва без ураху-
вання національних особливостей може усклад-
нити труднощі перехідного періоду. Далеко не 
все, прийнятне для інших країн, може бути по-
вністю адаптоване в Україні, оскільки пристосу-
вати напрацьовані в інших умовах механізми до 
вітчизняних особливостей не завжди можливо. 

Перелік питань, розглянутих у статті, без-
умовно, не охоплює всі проблеми законодавчого 
визначення категорій підприємництва, хоча й 
свідчить про актуальність і певну специфіку цьо-
го правового інституту. Зважаючи на підви-
щення ролі та значення  підприємницької діяль-
ності у суспільстві, можна зробити висновок, що 
подальше вдосконалення відповідних сфер пра-
вотворчості та правозастосування з урахуванням 
досвіду країн з перехідною економікою відобра-
жатиме прогресивну тенденцію розвитку україн-
ської держави в напрямку переходу до ринкової 
економіки. 
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ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ УНІФІКАЦІЇ НОРМ  

МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 

 
Дана проблема не нова для юридичної на-

уки. Однак, до цього часу в доктрині існують 
розбіжності у питанні термінологічного визна-
чення окремих наукових категорій, що відно-
сяться до фундаментальних.  

Насамперед, щодо визначення терміну 

уніфікація норм міжнародного приватного 

права. Зазначимо у цьому зв’язку, що в юридич-
ній літературі саме поняття ”уніфікація” тракту-
ється по-різному. Немає одностайності й у ви-
значенні співвідношення понять “уніфікація”, 
“гармонізація”, “зближення”. Деякі з визначень 
вищеуказаних понять заперечують одне одного. 

Так, сам термін уніфікація в одних літературних 
джерелах інтерпретується як процес, спрямова-
ний на створення норм, в інших - як процес пе-
ретворення норм. Одні  автори трактують його 
як процес усування відмінностей між нормами, 
інші розглядають його як процес заниження 
норм різних національних систем, а також як 
тотожність правових рішень. Існує погляд на 
уніфікацію як процес вироблення однорідних 
норм. Подібна ситуація склалася стосовно по-
няття “гармонізації”. Деякі автори визначають 
гармонізацію як більш широке поняття, ніж уні-
фікація, інші вважають їх синонімами. Існує точ-
ка зору, що відмінність між уніфікацією та гар-
монізацією полягає в різному ступені зближення 
правових норм. Оригінальна також точка зору, 
що уніфікація передбачає тотожність, а збли-
ження - лише подібність правових рішень. 

Порівняльний аналіз визначень досліджу-
ваних понять дозволяє нам сформулювати своє 
ставлення до їх наукового змісту. Перш за все, 
важко погодитися з  визначенням Л.С.Фединяк 
про те, що уніфікація це процес, спрямований на 

створення тотожних норм і що він є частиною 
гармонізації. На нашу думку, в такому визначені 
не зовсім вдало розставлені акценти між метою 
та засобом її реалізації. Адже з визначення ви-
пливає, що головна мета, з якою застосовується 
уніфікація, спрямована на створення тотожних 
норм. Але що ж тоді розуміти під самим проце-
сом уніфікації? Спробу поєднати в одній дефіні-
ції як суть, так і мету процесу уніфікації  робить 
Л.Г Варшаломідзе [7, c.16-17]. За цим автором, 

процес уніфікації полягає "у виробленні однорі-
дних правових норм" для "регулювання суспіль-
них відносин з іноземним елементом". Але, на 
нашу думку, регулювати відносини можна і без 
застосування уніфікації. Таке регулювання може 
бути спрямоване на послаблення взаємодії з інозем-
ним елементом. Наприклад, при підвищенні ставок 
акцизних зборів на імпортну продукцію, при запро-
вадженні нетарифних обмежень торгівлі тощо. 

Заслуговують на увагу погляди на суть до-
сліджуваних термінів Л.А.Лунца та Г.І.Муром-
цева. На відміну від більшості авторів, вони не 
розглядають уніфікацію та гармонізацію як час-
тину і ціле або як різний ступінь прояву одно-
рідності (тотожності), а вважають уніфікацію 
засобом досягнення гармонізації. Не можна не 
погодитись, що таке твердження має під собою 
певне підґрунтя.  

Порівняльний аналіз визначень суті уніфі-
кації дозволив нам помітити одну спільну рису 
всіх розглянутих визначень - автори розглядають 
уніфікацію лише як розробку однорідних норм. 
На нашу думку, таке тлумачення даного терміна 
значно звужує і збіднює його зміст. Адже уніфі-
кація виявляється не лише в створенні однорід-
них норм на рівні теорії, а й у практичній реалі-
зації цієї однорідності. Розроблена на папері од-
норідність норм не сприятиме гармонізації від-
носин між державами без забезпечення однорід-
ності їх застосування. В практиці міжнародного 
права відомо чимало випадків, коли однорідні но-
рми по-різному тлумачаться в різних державах. 

Враховуючи вищевикладені міркування, про-
понуємо такий варіант визначення уніфікації норм 

міжнародного приватного права: Уніфікація норм 

міжнародного приватного права - це процес 
створення однорідних правових норм і забезпе-
чення однорідності їх застосування з метою гар-

монізації відносин з іноземним елементом. 

У вітчизняному правознавстві найбільш 
повну класифікацію уніфікацій норм міжнарод-
ного приватного права розробив А.Г.Хачатурян 
[18, c.11]. Він виділяє 7 методів, способів і форм 
уніфікацій. При цьому автор наголошує, що під 
термінами метод, форма, вид і спосіб уніфікації 
він розуміє одне й те саме: специфічну своєрід-
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ність, відмінність одних прийомів при прове-
денні уніфікацій від інших, в основі чого лежить 
певний критерій. На думку автора, дискусія про 
особливості того чи іншого із зазначених термі-
нів уявляється йому неплідною. А.Г.Хачатурян 
вважає, що терміни метод, форма, вид і спосіб 
уніфікації можуть бути взаємозамінними і ви-
ступати при їх застосуванні до даної проблеми 
як синоніми. Як нам уявляється, таке ставлення 
до зазначених термінів надто довільне. Адже іс-
нують чіткі дефініції цих понять, які в дійсності 
не збігаються. Так, "форма" тлумачиться як "зо-
внішнє вираження будь-якого змісту", тоді як 
"метод" розглядається як "сукупність прийомів 
або операцій" [3, c.406]. Вид - це елемент якоїсь 
цілісності, який наділений специфічними ри-
сами, що відрізняють його від інших її елемен-
тів. На нашу думку, у відповідності з цими ви-
значеннями можна навести такі приклади мето-

дів, видів і форм уніфікації. Методи уніфікації: 
підписання міжнародних договорів (конвенційна 
уніфікація); прийняття модельних законів; засто-
сування недержавних джерел, які сприяють уні-
фікованому регулюванню. Можна виділити і такі 
форми конвенційної уніфікації: інтегральна кон-
венція чи однорідний акт (у першому випадку - 
уніфіковані правила вносяться в текст самого до-
говору; в другому - зводяться в єдиний акт, який 
утворює окремий додаток до договору). Як при-

клад різних видів уніфікації, можна навести ви-

ди уніфікацій за масштабами територіального 

впливу: універсальні та регіональні. 
Значну увагу А.Г.Хачатурян приділяє од-

носторонній уніфікації. Вдалий, на нашу думку, 

термін "імітація", який застосовується автором 
для позначення односторонньої уніфікації, що 
проводиться лише засобами національної право-
вої системи й означає прийняття державою неза-
лежно, без будь-якого узгодження з іншими 
державами, правотворчого рішення, яке повто-
рює вибір однієї або декількох держав. А.Г.Ха-
чатурян також звернув увагу на ще один спосіб 
уніфікації, який більше не зустрічаємо в класи-

фікаціях інших авторів. Ідеться про розширення 

сфери застосування договору. Цей спосіб уніфі-
кації він розглядає як окремий поряд із міжнаро-
дною та односторонньою уніфікацією. 

Ряд цікавих особливостей містить класифі-
кація уніфікації, запропонована А.А.Поповим 
[14, c.47]. Зокрема, на відміну від більшості ав-
торів, він поряд з уніфікацією матеріальних і ко-

лізійних норм виділяє уніфікацію процесуаль-

них норм. Автор наголошує, що ці норми вста-

новлюють єдині правила для вирізнення циві-
льно-правових спорів з іноземним елементом в 
органах суду та внутрішньо-торговельного арбіт-
ражу. Їх не можна плутати з колізійними, які ви-
значають, право якої держави повинно бути засто-
совано до відповідного правовідношення. Останні 
не вирішують спору по суті, а лише вказують на 
той із законів, який підлягає застосуванню. 

За А.А. Поповим, уніфікації в класифіка-

ціях поділяються на імперативну та диспози-

тивну. Погляди А.А.Попова на виділення чо-
тирьох уніфікованих норм міжнародного при-
ватного права за їх формою (міжнародні дого-
вори, типові (модельні) закони, торговельні 
звичаї та недержавні джерела) розділяє 
О.К.Прокоф’єва [15, c. 20]. Можна стверджу-
вати, що харківська наукова школа дотриму-
ється у класифікації уніфікації єдиних погля-
дів. Вони відрізняються від поглядів київських 
і львівських авторів. Так, Г.С.Фединяк і 
Л.С.Фединяк, як і А.Г.Хачатурян, розглядають 

міжнародний договір як втілення прямої між-

державної уніфікації, протиставляючи його 

уніфікації в рамках чи під егідою міжнародних 

організацій [16, c.167]. Такий підхід дещо пере-
вантажує класифікацію, адже йдеться знову ж 
таки про укладення міжнародних договорів. 

Оригінальну класифікацію уніфікацій за-
пропонував Л.Г.Варшаломідзе [7, c.17]. Ця кла-
сифікація стосується лише конвенційних норм. 
Останні за способом становлення поділяються 
автором на 3 види: трансформацію (дія конвен-
ційних норм для даної держави без видання вну-
трішнього акта), інкорпорацію (видання внутрі-
шнього акта, який переробляє положення конве-
нції) та змішану систему (основану на поєднанні 
двох вищеназваних способів). Однак, як справе-
дливо зауважує В.М.Аверков [1, c.69], саме сло-
во "трансформація" походить від давньолатинсь-
кого "transformatio", що означає "перетворення". 
Таке ж смислове навантаження слово "трансфор-
мація" несе і в наш час. Трансформація - це пе-
ретворення чогось у щось. Якщо йти за таким ро-
зумінням терміна, то норми міжнародного догово-
ру шляхом так званих трансформаційних норм по-
винні перетворитися в норми іншого порядку - в 
норми національного законодавства. Враховуючи 
це, на нашу думку, більш вдалим було би виділення 
у системі класифікацій,  з одного боку, видів уніфі-
кації за точністю реалізації, повністю реалізовані, 
реалізовані в основному та реалізовані частково; а з 
іншого - за відношенням до внутрішнього права: 
інкорпоровані та неінкорпоровані. 
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Тепер розглянемо класифікації уніфікації 
норм міжнародного приватного права, запропо-
новані зарубіжними авторами. Серед них най-
більш детальною є класифікація Н.Г.Вілкової [6, 
c.73-78]. При зіставленні її з найбільш детальною 
класифікацією, розробленою в Україні (А.Г.Ха-
чатуряном), можна побачити цікавий парадокс. 
Багато співзвучних термінів, які застосовують і 
Н.Г.Вілкова і А.Г.Хачатурян, тлумачаться ними 
абсолютно по-різному. Так, Н.Г. Вілкова під 
"методом двосторонньої уніфікації" розуміє по-
єднання норм приватного та публічного права, 
тоді як А.Г.Хачатурян - пряму міждержавну уні-
фікацію, яка проводиться безпосередньо за ініці-
ативою зацікавлених держав за допомогою угод. 
Н.Г.Вілкова під "прямою уніфікацією" розуміє 
конвенції про уніфікацію колізійних норм для 
учасників комерційних відносин, які знаходяться 
на території країн-учасниць. Під "опосередкова-
ною уніфікацією" Н.Г.Вілкова розуміє випадок, 
коли положення конвенції застосовуються відно-
сно сторін, підприємства яких не знаходяться в 
країнах, які ратифікували її. А.Г.Хачатурян же роз-
глядає "опосередковану уніфікацію" як договір, 
який визначає зміст норми національного права з 
більшим або меншим ступенем деталізації.  

Повертаючись до класифікації уніфікації, 
розробленої Н.Г.Вілковою, зупинимось ще на де-
яких її позитивних і дискусійних моментах. На 
відміну від інших авторів, Н.Г.Вілкова приділяє 
значну увагу самому процесу розробки уніфіко-
ваних норм, а також чинникам, які забезпечують 
їх застосування та реалізацію. Безумовно, ці пи-
тання займають чільне місце у справі уніфікації. 
Проте представлення їх в класифікації уніфікації 
виглядає дещо штучно. Так, не зовсім зрозуміло, 
чому до класифікації автор відносить стадії роз-
робки уніфікованих актів, які вона чомусь отото-
жнює з методами уніфікації (наприклад, першою 
стадією вважається визначення актуальності уні-
фікації). Не ясно, чому автор називає методами 
уніфікації юридичній рівень підготовленого до-
кумента та обсяг формальностей, необхідних для 
набрання документом чинності. 

Серед російських авторів заслуговує на 
увагу класифікація уніфікації, запропонована 
А.А.Богуславським, який поряд з іншими гру-
пами уніфікації виділяє особливу групу уніфіка-

ції - нові сучасні правила [3, c. 406]. Прикладом 

цієї уніфікації, на його думку, є Принципи між-
народних комерційних договорів, розроблені 
протягом 20 років міжнародною організацією 
УНІДРУА і прийняті в 1955 році. Автор заува-

жує, що ці норми не відносяться ні до норм між-
народних конвенцій, ні до норм внутрішнього 
законодавства, ні до звичаїв. Вони носять факу-
льтативний характер і можуть бути застосовані 
сторонами лише у випадку прямого посилання 
на них у контракті. 

Аналіз наведених у літературі класифікацій 
уніфікації дозволив нам виявити деякі види уні-
фікації, які відстежуються в практиці міжнарод-
ного приватного права, але не відображені в кла-
сифікаціях. Це види уніфікації за швидкістю 
впровадження: ті, що швидко вступають у силу, і 
ті, що вступають у силу повільно. Крім того, до-
речним, на нашу думку, було б виділення видів 
уніфікації за зміною в часі: жорстко закріплені 
та еволюціонуючі. 

Отже, проведений нами аналіз дозволив уза-
гальнити найбільш вдалі трактування різних кла-
сифікацій і висловити свої міркування з цього при-
воду. Як результат проведенного  дослідження 
пропонується такий варіант класифікації методів, 
форм і видів уніфікації: 

1.  Види уніфікації: за обсягом охоплю-

ваних ними джерел права: уніфікація у  вузь-
кому та в широкому розумінні (відповідно - 
лише підкріплені законодавчими або судовими 
установами відповідної держави, або як під-

кріплені, так і непідкріплені); за предметом 

правового узгодження: уніфікація матеріаль-
но-правових, колізійних, процесуальних норм, 

а також змішаний вид уніфікації; за організа-

ційним механізмом застосованого міжнаро-

дного   співробітництва: міждержавна уніфі-
кація; уніфікація в рамках міжнародної органі-
зації; уніфікація під егідою міжнародної орга-

нізації; за відношенням до внутрішнього 

права держав-учасниць: інкорпорована й не-

інкорпорована уніфікація; за галузями між-

народного права: уніфікація норм публічного 
чи приватного міжнародного права (їх різно-
види виділяються за характером більш конкре-
тних галузей, відносини в яких підлягає уніфі-
кація); за масштабами територіального 

впливу: універсальні, регіональні; за право-

вою силою: імперативні (обов'язкові) та дис-
позитивні (необов'язкові), їх синонімічні назви 

відповідно - прямі та опосередковані; за шви-

дкістю впровадження: ті, що швидко всту-
пають у дію, і ті, що запроваджуються пові-
льно; за точністю реалізації: повністю реа-
лізовані, реалізовані в основному та реалізо-

вані частково; за зміною в часі: жорстко за-
кріплені та еволюціонуючі. 
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2. Методи уніфікації: Законодавча або 
конвенційна уніфікація: підписання міжнарод-
них договорів; Прийняття модельних законів 
(імітація, рецепція); Застосування недержавних 
(неформальних) джерел, що сприяють уніфіко-
ваному регулюванню (зводів звичайних правил; 
загальних принципів; практики міжнародних ко-
мерційних арбітражів, які забезпечують однорі-
дне тлумачення й застосування уніфікованих 
норм; проформ (типових контрактів).   

 3. Форми конвенційної уніфікації: інтег-
ральна конвенція чи однорідний акт (уніфіковані 
правила вносяться в текст самого договору або 
зводяться в єдиний акт, який утворює окремий 
додаток до договору).  
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ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ  

В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

 
Стаття 49 Конституції України передбачає 

право кожного громадянина на охорону здо-
ров’я, медичну допомогу та медичне страху-
вання [1]. Охорона здоров’я, крім безпечних і 
нешкідливих умов праці, передбачає також ме-
дичний догляд і соціальне обслуговування та за-
безпечення, що необхідні для підтримання здо-
ров’я людини; безпечне для життя і здоров’я на-
вколишнє природне середовище; санітарно-епі-
деміологічне благополуччя території і населе-
ного пункту, де проживає громадянин; безпечні 
та здорові умови навчання, побуту та відпочи-
нку; кваліфіковану медико-санітарну допомогу, 
включаючи вільний вибір лікаря і закладу охо-
рони здоров’я; достовірну і своєчасну інформа-
цію про стан свого здоров’я і здоров’я насе-
лення, в тому числі існуючі та можливі фактори 
ризику і їх ступінь; відшкодування заподіяної 
здоров’ю шкоди; оскарження неправомірних рі-
шень і дій працівників закладів і органів охорони 
здоров’я у випадках, коли ними порушуються за-
гальновизнані права людини і громадянина. 

Частиною 2 статті 49 Конституції України 
передбачено, що охорона здоров’я забезпечу-

ється державним фінансуванням (виділено ав-
тором - М.Б.) відповідно до соціально-економіч-
них, медико-санітарних і оздоровчо-профілакти-
чних програм. Верховна Рада України 14 січня 
1998 року прийняла "Основи законодавства 
України про загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування", якими поряд з іншими ви-
дами соціального страхування передбачено і ме-
дичне страхування [2]. Статтею 20 Основ джере-
лами коштів загальнообов’язкового соціального 
страхування визнаються внески роботодавців та 
застрахованих осіб. Бюджетні та інші джерела 
коштів можуть передбачатись відповідними за-
конами з окремих видів загальнообов’язкового 
соціального страхування. 

У ринкових відносинах однією із найвраз-
ливіших виявилася медична сфера. Неписаним 
правилом лікування хворих громадян є своя бі-
лизна, своє харчування, свої медикаменти тощо. 
При такій постановці питання лікування пропо-
нується ще й добровільний страховий внесок не 

довільної, а чітко визначеної суми, офіційно вне-
сеної до бухгалтерії лікарні.  

При нинішньому жебрацькому становищі 
більшості населення, особливо людей похилого 
віку, хворі вважають за краще, якщо можна пе-
реносити біль, до лікарні не звертатись. Це при-
зводить до пагубних наслідків, оскільки люди 
піддають своє життя небезпеці, а матеріальна 
база лікувальних закладів дедалі біднішає і погі-
ршується. Соціальний престиж людей у білих 
халатах падає з кожним роком. 

Вважається, що зарадити цьому зможе 
впровадження страхової медицини. Сплативши 
не за лікування, а наперед встановлені державою 
страхові внески, громадянин у разі потреби змо-
же отримати певний обсяг медичних послуг. 

Загальнообов’язкове державне соціальне 
медичне страхування є складовою частиною сис-
теми державного соціального страхування. Його 
метою має бути встановлення гарантій щодо фі-
нансування витрат на діагностику, амбулаторне 
та стаціонарне лікування, надання готових лікар-
ських засобів і виробів медичного призначення, 
профілактичні та освітні заходи, забезпечення 
медичною реабілітацією осіб, які перенесли осо-
бливо тяжкі операції або мають хронічні захво-
рювання. Фінансуватись медичні послуги, що 
надаються населенню, повинні за рахунок кош-
тів, акумульованих у Фонді соціального медич-
ного страхування. 

Створення Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального медичного страхування 
дасть змогу забезпечити стале фінансування ме-
дичної допомоги; створити рівність права грома-
дян у користуванні медичним обслуговуванням; 
безоплатності медичної допомоги на момент її 
отримання. 

Застрахованими особами повинні бути всі 
громадяни, які є найманими працівниками на 
умовах трудового договору на підприємствах, в 
установах і організаціях, створених відповідно 
до чинного законодавства України, незалежно 
від форм власності, господарювання, виду діяль-
ності, в об’єднаннях громадян, та у фізичних 
осіб, а також особи, які постійно виконують свої 
службові обов’язки і інших, передбачених зако-
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нодавством умовах, та особи, які виконують ро-
боти за договорами цивільно-правового харак-
теру. Оскільки медичної допомоги можуть по-
требувати й інші особи, то до застрахованих по-
винні бути віднесені діти та молодь до настання 
повноліття, тобто 18-річного віку; інваліди; пен-
сіонери; непрацюючі матері, які мають неповно-
літніх дітей; особи, які проходять службу у 
Збройних силах та інших військових формуван-
нях України, а також альтернативну (невійсь-
кову) службу; особи, які навчаються у вищих 
навчальних закладах з денною формою навчання 
та в професійно-технічних навчальних закладах. 

Страхувальниками повинні виступати робо-
тодавці, органи місцевого самоврядування, вищі та 
професійно-технічні навчальні заклади, інші юри-
дичні та фізичні особи, визначені в Законі. 

Як і в інших видах загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, страхови-
ком медичного страхування повинен виступати 
відповідний Фонд. 

Враховуючи особливості медичного обслу-
говування, потреба в якому виникає, як правило, 
раптово, медична установа повинна мати певне 
коло прав і обов’язків щодо пацієнтів, які пови-
нні обслуговуватися в цьому закладі охорони 
здоров’я. Відносини із соціального страхування 
завжди виникають між трьома сторонами: стра-
хувальник - роботодавець і фізична особа, яка 
своїми коштами бере участь у страхуванні; стра-
ховик - відповідний Фонд соціального страху-
вання та застрахована особа, тобто громадянин 
або працівник, стосовно якого проводиться соці-
альне страхування. При настанні страхового ви-
падку обов’язок соціального захисту бере на се-
бе страховик, тобто відповідний Фонд. 

Закладу охорони здоров’я серед цих сторін 
страхування немає, але при потребі медичної до-
помоги Фонд страхування своїми силами надати 
медичну допомогу не може. Тому виникає по-
треба залучення до реалізації відносин страху-
вання при настанні страхового випадку установи 
охорони здоров’я. Це, на нашу думку, можна 
здійснити за допомогою окремого договору про 
медичне обслуговування застрахованих. Такий 
договір повинен укладатись страховиком, тобто 
Фондом загальнообов’язкового державного соці-
ального медичного страхування із закладом охо-
рони здоров’я - поліклінікою чи лікарнею за міс-
цем знаходження страхувальника. Можливо, та-
кий договір було б доцільно укладати з участю 
страхувальника, щоб на місці мати можливість 

контролю за кількістю та якістю надання медич-
них послуг. 

Крім загальних реквізитів сторін (на-
йменування їх та адреси), договір повинен міс-
тити чисельність застрахованих осіб із зазначен-
ням відомостей про склад їх сім’ї, місце прожи-
вання та місце роботи. Отже, може виникнути 
ситуація, коли заклад охорони здоров’я повинен 
буде надавати медичну допомогу особам, які 
проживають в іншому адміністративно-територі-
альному населеному пункті. І, навпаки, особи, 
які проживають поряд, застраховані іншим стра-
хувальником, що уклав договір на медичне об-
слуговування з територіально іншим медичним 
закладом. 

У побудові системи загальнообов’язкового 
державного соціального медичного страхування 
важливого значення набуває вивчення попере-
днього досвіду організації страхової медицини. 
В Україні, на жаль, літератури з питань медич-
ного страхування, обмаль. Заслуговують позити-
вного схвалення роботи кандидата медичних на-
ук В.С.Єрмилова "Страхование от несчастных 
случаев и медицинская помощь застрахованным 
на юге Украины. Очерки истории" [5, с.17-23], 
"Медицинское страхование в Южной Украине 
(1890-1930 годы) [4, с.55-56] та ряд статей цього 
ж автора. Регіон Південної України мав великий, 
навіть унікальний, досвід організації та діяльно-
сті установ страхової медицини та медичного 
страхування. 

І в дореволюційній Росії, і в часи українсь-
кої державності, і до 30-х років радянської влади 
діяльність страхової медицини в Південній Укра-
їні відзначалася масштабністю та оригіналь-
ністю. Особливо варто відзначити прямо і без-
посередньо пов’язану зі страховою медициною 
діяльність робітничої медицини, робмедів - спе-
ціальних підрозділів, які стали своєрідним ета-
лоном для всієї структури органів охорони здо-
ров’я України. За твердженням В.С.Єрмилова, 
Херсонська губернія була однією з перших у Ро-
сійській імперії, і першою на території України, 
яка входила до складу імперії, де ще в кінці ХІХ 
століття виникли зачатки медичного страху-
вання, а на початку ХХ століття появились еле-
менти страхової медицини [3, с.11-29]. 

Набутий перший страховий досвід дозво-
лив після прийняття в Росії страхових законів 
1912 року (а саме ці закони дозволили більшови-
кам розробити свою страхову програму) ство-
рити в промислових центрах значну кількість до-
статньо великих фабрично-заводських лікарня-
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них кас, а також страхове товариство для Хер-
сонської та трьох суміжних з нею губерній. Були 
створені перші самостійні установи страхової 
медицини, які надавали допомогу застрахованим 
і членам їх сімей. 

Постановою Тимчасового уряду від 25 ли-
пня 1917р. лікарняним касам було надано право 
об’єднуватися у великі фінансово спроможні за-
гальні каси і брати до свого відання медичну до-
помогу застрахованим. Намагання впровадити в 
життя ці структури в Україні прийшлись на роки 
становлення української державності. В Одесі та 
Миколаєві появились об’єднані загальноміські 
каси [3, с.17-20]. 

Важкі обставини життя в Україні на поча-
тку 20-х років змусили залишити соціальне стра-
хування, тоді як у Росії воно вже ліквідовува-
лося. Але поступова заміна соціального страху-
вання соціальним забезпеченням стала поширю-
ватись і в Україні. Установи страхової медицини, 
найбільш організована і міцна ланка лікувальної 
справи, примусово були передані до єдиної сис-
теми охорони здоров’я, хоча вона була ще до-
сить слабкою. 

Страхова медицина першою виникла в 
Україні, але зникла в числі останніх. В.Єрмилов 
наводить цікавий приклад: у період окупації гіт-
лерівськими військами України під час Другої 
світової війни, німецька адміністрація в Микола-
єві з серпня 1941 по березень 1944 року знову 
відродила лікарняні каси, членами яких були за-
страховані працюючі підприємств та установ, 
підвідомчих місцевій управі. Медична допомога 
застрахованим надавалась у міських лікарських 
установах за рахунок каси. Життя в окупованому 
місті регламентувалось суворими правилами, що 
носили репресивний характер, тому в цих умовах 
ні страхове забезпечення, ні медична допомога 
не могли задовольнити застрахованих [3, с.186]. 

З цим висновком автора можна погоди-
тись. Але відзначимо, що хай недосконале, але 
все-таки було якесь медичне обслуговування. І 
хоча медичне страхування німецько-фашистсь-
кого зразка не вирішувало "ні соціальних, ні ме-
дичних питань поневоленого населення, а тільки 
сприяло активізації підпільної боротьби", то на-
давати медичному страхуванню ще й політичних 
ознак, мабуть, не варто. 

Як зазначалося вище, спочатку виникали 
зачатки медичного страхування, а вже пізніше 
появилися елементи страхової медицини. Крім 
назви сьогодні в Україні ще не має медичного 
страхування. Визначено тільки, що в число п’яти 

видів соціального страхування входить також 
загальнообов'язкове державне соціальне медичне 
страхування. 

Підлягає розробці базова програма загаль-
нообов’язкового державного соціального медич-
ного страхування, в якій має бути передбачений 
державою гарантований обсяг, рівень та умови 
надання допомоги в системі медичного страху-
вання. Повинен бути створений Фонд загально-
обов’язкового державного соціального медич-
ного страхування - некомерційна самоврядна ор-
ганізація, яка формується за рахунок коштів 
страхових внесків. Платниками страхових внес-
ків - щомісячної плати за страхування, виступа-
ють роботодавці, навчальні заклади, органи міс-
цевого самоврядування і інші юридичні та фізи-
чні особи, які виступають страхувальниками. 

Розмір страхових внесків, що повинні бути 
виплачені страхувальниками, встановлюється в 
законодавчому порядку у відсотках до сум фак-
тичних витрат на оплату праці та інших виплат 
найманим працівникам, які підлягають обкла-
денню прибутковим податком з громадян, і сум 
оподаткованого доходу (прибутку). 

Основу державної політики охорони здо-
ров’я визначає Верховна Рада України шляхом 
установлення законодавчих засад охорони здо-
ров’я, які полягають у визначенні її мети, голо-
вних завдань, напрямів, принципів і пріоритетів, 
встановлення нормативів і обсягів бюджетного 
фінансування, створення системи відповідних 
кредитно-фінансових, податкових, митних та 
інших регуляторів, затвердження комплексних і 
цільових загальнодержавних програм охорони 
здоров’я. 

Кабінет Міністрів України організовує роз-
робку та здійснення комплексних і цільових за-
гальнодержавних програм, створює економічні, 
правові та організаційні механізми, що стиму-
люють ефективну діяльність у галузі охорони 
здоров’я, забезпечує розвиток мережі державних, 
комунальних та приватних закладів охорони 
здоров’я, укладає міжнародні угоди і координує 
міжнародне співробітництво з питань охорони 
здоров’я, а також здійснює інші повноваження, 
покладені на органи державної виконавчої влади 
в галузі охорони здоров’я. 

Спеціальним уповноваженим органом цен-
тральної виконавчої влади в галузі охорони здо-
ров’я виступає Міністерство охорони здоров’я 
України, Положення про яке затверджене Ука-
зом Президента України від 24 липня 2000р. По-
вноваження Міністерства визначені в статті 4 
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Положення, серед 37 пунктів якої не передба-
чено прямого обов’язку Міністерства "брати 
участь", "забезпечувати", "організовувати" чи в 
якійсь іншій формі "сприяти впровадженню" в 
систему охорони здоров’я України загально-
обов’язкового державного соціального медич-
ного страхування. Створюється враження, що до 
Міністерства охорони здоров’я України реформа 
медичного обслуговування ще не доведена. 

У той же час, починаючи з другої поло-
вини 90-х років, досить активно регулюється 
підприємницька діяльність у галузі охорони здо-
ров’я. Видаються Інструкції про порядок видачі 
суб’єктам підприємницької діяльності спеціаль-
них дозволів (ліцензій) на право здійснення ме-
дичної практики від 22 березня 1996р., від 16 
липня 1996р., Пам’ятка по перевірці додержання 
суб’єктами підприємницької діяльності умов та 
правил медичної практики від 14 квітня 1998р., 
Положення про організацію роботи цілителя, 
який здійснює медичну діяльність у галузі на-
родної та нетрадиційної медицини від 11 лютого 
1998р. Але й до сьогодні не визначені тарифи на 
надання медичних послуг у системі соціального 
медичного страхування. Якщо вважати, що та-
рифи повинні забезпечити рентабельність меди-
чних закладів, то їх розміри на медичні послуги 
повинні бути досить високими. Тому виникає 
сумнів, що застраховані особи самі своєю заро-
бітною платою зможуть забезпечити їх повний 
обсяг. Потрібна допомога роботодавців, матеріа-
льні кошти яких не є невичерпними, а можливо, і 
участь державного бюджету. Цим питанням, по-
ки що, ніхто не займався. 

Страхові внески соціального медичного 
страхування мають бути базовими або територі-
альними. Базові розміри внесків на соціальне 
медичне страхування повинні забезпечувати ви-
конання базової програми соціального медич-
ного страхування і встановлюватись за поданням 
Фонду соціального медичного страхування Міні-
стерством охорони здоров’я і Міністерством фі-
нансів України як мінімальні для всієї держави. 
Територіальні розміри внесків на соціальне ме-
дичне страхування повинні забезпечувати вико-
нання територіальних програм соціального ме-
дичного страхування і встановлюватись за по-
данням територіальних фондів соціального ме-
дичного страхування органами місцевого само-
врядування. 

Недоліком медичного обслуговування у 
великих містах може бути розбіжність територі-
ального медичного обслуговування з місцем 

проживання застрахованого. Для медичної до-
помоги в медичному закладі необхідно направ-
лення лікаря первинної медико-санітарної допо-
моги. Хворий у критичних випадках може звер-
нутися до лікарського закладу, який не має дого-
вору з фондом соціального медичного страху-
вання. Це може бути підставою відмови страхо-
вика у відшкодуванні витрат на медичну допо-
могу. На наш погляд, при такій відмові у від-
шкодуванні витрат застрахованій особі повинно 
бути надане право на оскарження відмови до мі-
сцевого суду. 

Вважається, що створення прямої форми 
загальнообов’язкового державного соціального 
медичного страхування дозволить скоротити за-
трати на медичне обслуговування, а також раці-
оналізувати роботу існуючої структури закладів 
охорони здоров’я різних державних і комуналь-
них органів виконавчої влади. Справді, якщо всі 
затрати на лікування перекласти на хворих під 
виглядом страхових тарифів, то можна досягти 
якоїсь економії державного бюджету. Але чи по-
ліпшить це ефективність системи охорони здо-
ров’я? Чи не призведе  до зміни співвідношення 
народжуваності та смертності в сторону збіль-
шення останньої, що і спостерігається в Україні 
на початку третього тисячоліття. Тому необхідне 
фінансування потреб охорони здоров’я в пов-
ному обсязі потреби галузі, а не в половинному 
розмірі від потреби [6, с.14]. 

Треба вишукувати кошти, які б дозволили 
всебічне забезпечення лікарською допомогою 
всіх громадян, що потребують такої допомоги. В 
умовах гострої нестачі коштів різко активізу-
ється тіньовий ринок медичних послуг. Усе бі-
льша частина медичної допомоги стає платною, 
посилюється нерівність у доступності її для різних 
верств населення. Все це свідчить про необхідність 
реформування системи охорони здоров’я. 

Водночас виникають побоювання, що пе-
рекладення обов’язку фінансування охорони 
здоров’я на самих громадян, більшість з яких є 
матеріально неспроможними, призведе до ще 
більшого збідніння населення України. Важливо 
також, щоб громадяни, які стануть платниками 
страхових внесків, не обманулися в своїх споді-
ваннях одержувати своєчасну і кваліфіковану 
медичну допомогу. 
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ВИДИ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 

Страхування цивільної відповідальності – 
новий для вітчизняного страхового ринку вид 
страхування. Вперше його було виділено як 
окремий вид у Законі України “Про страху-
вання” (1996 р.).  Об’єктом цього виду страху-
вання Закон визначив майнові інтереси, 
пов’язані з обов’язком страхувальника відшко-
дувати заподіяну ним шкоду особі або її майну, а 
також шкоду, заподіяну юридичній особі.  

Складність та багатогранність страхування 
відповідальності зумовлює існування цілої низки 
різновидів договору страхування цивільної від-
повідальності. Враховуючи норми чинного зако-
нодавства України, які покликані регулювати 
страхові правовідносини, а також практику стра-
хових компаній, можна стверджувати, що нині в 
Україні найбільш поширеними видами договору 
страхування цивільної відповідальності є: 1) 
страхування цивільної відповідальності власни-
ків транспортних засобів; 2) страхування відпо-
відальності перевізника (авіаперевізника і екс-
плуатанта повітряного судна, морського перевіз-
ника та автоперевізника); 3) страхування профе-
сійної відповідальності (приватних нотаріусів, 
лікарів, ріелтерів, архітекторів, експертів тощо); 
4) страхування відповідальності за якість проду-
кції (товаровиробника, посередника, продавця, 
виконавця); 5) страхування відповідальності під-
приємств – володільців джерел підвищеної еко-
логічної небезпеки; 6) страхування відповідаль-
ності при здійсненні космічної діяльності. Кож-
ний з названих видів договору страхування від-
повідальності має власні специфічні ознаки, які 
потребують детального теоретичного аналізу. 

Одним з найбільш розповсюджених як в 
Україні, так і у цілому світі є договір страху-
вання цивільної відповідальності власників 
транспортних засобів. Згідно із Законом України 
“Про страхування” та Постановою Кабінету Мі-
ністрів України № 1175 від 28 вересня 1996 р., 
особи, які володіють транспортними засобами на 
праві власності або оренди, за довіреністю чи на 
інших законних підставах, зобов’язані укласти 
договір страхування своєї цивільної відповідаль-
ності за шкоду, що може бути заподіяна під час 
експлуатації цих транспортних засобів. Обов’яз-
ковість проведення даного виду страхування 

відповідальності в Україні була зумовлена при-
єднанням її до всесвітньо відомої системи стра-
хування відповідальності автовласників “Зелена 
картка”, яка вступила в дію 1 січня 1953 року. На 
даний час становище України у цій системі ви-
значається як “перехідне членство”. Повноправ-
ним членом вона стане лише з моменту вико-
нання всіх вимог системи (особливо це стосу-
ється гарантій відшкодування шкоди, заподіяної 
іноземним власником транспортного засобу, 
оскільки розміри лімітів відповідальності стра-
ховика за кордоном є значно вищими). 

Страхувальником за договором страху-
вання цивільної відповідальності власників 
транспортних засобів можуть виступати як фізи-
чні, так і юридичні особи. При цьому, якщо до-
говір укладається з юридичною особою, то його 
дія поширюється на всіх осіб, які керують визна-
ченим транспортним засобом (засобами) в силу 
трудових відносин з його власником [4] (ст. 441 
Цивільного кодексу України). Така умова діє і 
тоді, коли автомобіль належить самому праців-
нику і знаходиться в користуванні юридичної 
особи на підставі договору оренди чи договору 
безоплатного користування. В свою чергу, стра-
ховиками є юридичні особи, створені у формі 
акціонерного, повного, командитного товариства 
чи товариства з додатковою відповідальністю, 
які у встановленому порядку отримали ліцензію 
на право проведення страхування цивільної від-
повідальності власників транспортних засобів. 
Ліцензія видається лише тим страховикам, у 
яких є не менше двох років практичного досвіду 
з майнового та особистого страхування і страху-
вання будь-якого виду відповідальності на назе-
мному транспорті. Після отримання ліцензії 
страховик повинен обов’язково вступити до 
складу Моторного (транспортного) страхового 
бюро, основними завданнями якого є: 1) забез-
печення платоспроможності страховиків, які 
отримали право здійснювати обов’язкове стра-
хування відповідальності власників транспорт-
них засобів і здатності їх виконувати свої зо-
бов’язання перед страхувальниками; 2) відшко-
дування шкоди, заподіяної здоров’ю третіх осіб 
у разі, коли транспортний засіб, який спричинив 
скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не 
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встановлений або коли власник транспортного 
засобу не застрахував цивільну відповідальність, 
або ж був винний у скоєнні дорожньо-транспор-
тної пригоди і загинув [3]. 

Тісно пов’язаним із страхуванням цивіль-
ної відповідальності власників транспортних за-
собів є страхування цивільної відповідальності 
перевізника, більшість видів якого в Україні 
здійснюються в добровільній формі (окрім стра-
хування відповідальності морського перевізника 
і виконавця робіт, пов’язаних із обслуговуванням 
морського транспорту, а також страхування від-
повідальності суб’єктів перевезення небезпечних 
вантажів на випадок настання негативних нас-
лідків при перевезенні небезпечних вантажів [1, 
Ст.7]). Тому в ролі страхувальника може виступати 
будь-яке транспортне підприємство, яке займається 
внутрішніми чи міжнародними перевезеннями і 
отримало відповідну ліцензію [2, Ст. 4]. 

Об’єктом договору страхування відповіда-
льності можуть бути майнові інтереси перевіз-
ника, пов’язані з: 1) відповідальністю за втрату, 
псування чи пошкодження вантажу за договором 
перевезення; 2) відповідальністю за шкоду, за-
подіяну пасажирам та їх багажу під час переве-
зень; 3) обов’язком відшкодувати шкоду, заподіяну 
здоров’ю чи майну фізичних осіб, або майну юри-
дичних осіб (тобто страхування цивільної відпові-
дальності перевізника як власника джерела під-
вищеної небезпеки) [7, с. 23]; 4) відповідальністю 
за забруднення навколишнього середовища.  

Страхування відповідальності перевізника 
має власні підвиди. Серед них: страхування від-
повідальності авіаперевізника; страхування від-
повідальності морського перевізника; страху-
вання відповідальності автоперевізника та стра-
хування відповідальності залізниць (останній 
вид не отримав в Україні розвитку через моно-
польне становище залізниць). Особливості кож-
ного з різновидів визначаються перш за все тим, 
чи перевізник займається внурішніми переве-
зеннями, чи міжнародними. В першому випадку 
більшість умов договору визначаються виходячи 
з норм чинного законодавства України, що регу-
люють транспортні правовідносини. В другому 
випадку враховуються норми міжнародних кон-
венцій, дво- та багатосторонніх міждержавних 
угод. До їх числа належать: Конвенція для уніфі-
кації деяких правил, що стосуються міжнарод-
них повітряних перевезень від 12.10.1929 р. 
(“Варшавська конвенція”); Конвенція про зби-
тки, завдані іноземними повітряними суднами 
третім особам на поверхні вступила в силу для 

СРСР 20.07.1982 року (“Римська конвенція”); 
Міжнародна конвенція про цивільну відповіда-
льність за шкоду від забруднення нафтою, при-
йнятою в Брюсселі 29.11.1969 р.; Конвенція про 
цивільну відповідальність за шкоду від забруд-
нення нафтою в результаті розвідки і розробки 
мінеральних ресурсів морського дна (17.12.76 р.) 
тощо. Як свідчить практика вітчизняних та зару-
біжних страхових компаній, основна увага при-
діляється нормам, що передбачають обмеження 
відповідальності перевізника. Ці норми врахо-
вуються при встановленні в договорі страху-
вання ліміту відповідальності страховика. 

Поява на страховому ринку України стра-
хування професійної відповідальності була зу-
мовлена декількома причинами. Основна серед 
них – відсутність дієвого механізму компенсації 
шкоди потерпілим, заподіяної їх здоров’ю чи 
майну особами, які займаються професійною ді-
яльністю. До категорії цих осіб належать: юри-
сти (адвокати, нотаріуси), лікарі, аудитори, ріел-
тери, брокери, експерти (оцінювачі, реєстратори, 
проектувальники), охоронці, інженери, архітек-
тори та ін. Зацікавленість у збереженні власної 
ділової репутації та формуванні сприятливого 
іміджу змушує їх шукати шляхи швидкого і пов-
ного відшкодування шкоди, заподіяної клієнтам, 
одним з яких є укладення договору страхування 
професійної відповідальності. За цим договором 
можуть бути застраховані дві групи ризиків. По-
перше, ті, що пов’язані з можливістю заподіяння 
третім особам шкоди здоров’ю. Такі ризики ви-
никають в роботі лікарів, фармацевтів тощо. По-
друге, можуть страхуватися ризики в професій-
ній діяльності архітекторів, інженерів-будівель-
ників, юристів, журналістів тощо, пов’язані з 
ймовірними майновими збитками від неякісного 
виконання обов’язків. 

Певний час після появи на вітчизняному 
страховому ринку страхування професійної від-
повідальності здійснювалось у добровільній фо-
рмі. З прийняттям у новій редакції в жовтні 2001 
р. Закону України “Про страхування”, страху-
вання професійної відповідальності осіб, діяль-
ність яких може заподіяти шкоду третім особам, 
проводиться в обов’язковому порядку. Однак 
перелік осіб, професійна відповідальність яких 
підлягає обов’язковому страхуванню, Кабінет 
Міністрів України ще не затвердив. Виключення 
становить страхування професійної відповідаль-
ності приватних нотаріусів, яке згідно із статтею 
28 Закону України “Про нотаріат” називається 
службовим страхуванням приватних нотаріусів. 
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Кожен приватний нотаріус зобов’язаний укласти 
такий договір службового страхування або вне-
сти на спеціальний рахунок у банківську уста-
нову страхову заставу протягом трьох місяців з 
моменту отримання реєстраційного посвідчення. 
Невиконання цього обов’язку тягне за собою 
припинення нотаріальної діяльності і анулю-
вання реєстраційного посвідчення. Особливий 
інтерес викликає процес встановлення ставки 
страхового внеску, розмір якої залежить, як пра-
вило, від декількох факторів: ліміту відповідаль-
ності страховика, виду професії, віку страхува-
льника (та його працівників), рівня кваліфікації, 
стажу роботи, загальної кількості працівників 
тощо. Зауважимо, що основна ставка може бути і 
збільшена, зокрема, якщо в минулій практиці 
нотаріуса мали місце неодноразові виплати стра-
хового відшкодування. Унікальна ситуація спо-
стерігається при страхуванні професійної відпо-
відальності проектувальників промислових та 
громадських споруджень. Так, із збільшенням 
строку дії договору страхування збільшується 
ймовірність настання страхового випадку, тому і 
розмір страхового внеску також постійно збіль-
шується [5, с. 8]. 

Об’єктивною передумовою становлення в 
Україні страхування відповідальності за якість 
продукції було прийняття в 1991 році Закону 
України “Про захист прав споживачів”. Вихо-
дячи з норм Закону, що регулюють відповідаль-
ність виробників (продавців), за договором стра-
ховик може взяти на себе ризик відповідально-
сті, по-перше, за випадкові пошкодження, спри-
чинені здоров’ю, включаючи смерть особи, а по-
друге, за випадкове знищення чи пошкодження 
майна, яке трапилось у період страхування і у 
визначених договором географічних межах. 
Відшкодуванню підлягають лише прямі та нена-
вмисні збитки, які виникли у зв’язку з недолі-
ками продукції. При цьому продукція повинна 
перебувати поза контролем страхувальника. 
Окремі види товарів можуть бути взагалі виклю-
чені із переліку, забезпеченого страховим по-
криттям. Крім того, страхове покриття надається 
лише за збитки, спричинені неякісними, дефект-
ними товарами, а шкода, якої завдано самим то-
варам, не компенсується. 

Особливу небезпеку для осіб та навколи-
шнього природного середовища становлять дже-
рела та об’єкти підвищеної небезпеки, якими во-
лодіють суб’єкти господарювання. Підвищений 
ризик заподіяння шкоди цими об’єктами зумовив 
необхідність вжиття державою відповідних за-

ходів. Так, згідно із доповненнями, внесеними в 
Закон України “Про страхування”, з 1997 року в 
обов’язковій формі почало здійснюватись стра-
хування цивільної відповідальності оператора 
ядерної установки за ядерну шкоду, яка може 
бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, а з 
2001 – страхування цивільної відповідальності 
суб’єктів господарювання за шкоду, яку може 
бути заподіяно аваріями на об’єктах підвищеної 
небезпеки. Цілком очевидно, що в Україні більш 
поширеним є перший вид страхування, по-
штовхом для розвитку якого стала аварія на Чо-
рнобильській АЕС в 1986 році. У 1997 році 
Україна приєдналася до Віденської конвенції 
про цивільну відповідальність за ядерну шкоду, 
більшість норм якої в даний час використову-
ються при укладенні договору страхування циві-
льної відповідальності оператора ядерної уста-
новки. Страхувальником в даному разі визна-
ється оператор ядерної установки або перевізник 
ядерного матеріалу. У зв’язку з тим, що відпові-
дальність оператора ядерної установки є абсо-
лютною, законодавець був змушений обмежити 
її певним лімітом. Обмеження відповідальності 
оператора – це міра захисту від позовів про від-
шкодування збитків, які перевищують фінансові 
можливості підприємства атомної промислово-
сті, а також фінансові можливості їх страховиків. 
Тому, якщо збитки потерпілих від ядерного інци-
денту осіб перевищують вказані ліміти, їх компен-
сацію повинна забезпечити держава, на території 
якої розташоване ядерна установка або у власності 
якої знаходиться ядерне судно [6, с. 71]. 

Малодослідженим, але актуальним на сьо-
годні в Україні є страхування цивільної відпові-
дальності при здійсненні космічної діяльності. 
Розвиткові даного виду страхування сприяли на-
ступні фактори: 1) вихід ряду підприємств раке-
тно-космічної галузі на зовнішній ринок; 2) по-
ступове зростання можливостей національного 
страхового ринку, визначення сфер впливу стра-
хових компаній і, як наслідок, загострення кон-
куренції між ними; 3) прийняття Верховною Ра-
дою України в 1996 році Закону “Про космічну 
діяльність” статтею 24 якого продекларовано 
запровадження в Україні обов’язкового страху-
вання при здійсненні космічної діяльності. Види 
такого обов’язкового страхування були визна-
чені Законом України “Про страхування” у реда-
кції від 4 жовтня 2001 р.: 1) страхування цивіль-
ної відповідальності суб’єктів космічної діяль-
ності; 2) страхування відповідальності щодо ри-
зиків, пов’язаних з підготовкою космічної тех-
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ніки на космодромі, запуском та експлуатацією її 
у космічному просторі [1]. Разом із тим, слід ви-
знати, що досі існує і ряд факторів, які стриму-
ють динаміку розвитку космічного страхування: 
а) космічні ризики є досить різноманітними, і 
проблеми, пов’язані з їх страхуванням, не мають 
стандартних і простих рішень; б) обмеження 
страхового поля призводить до зростання ставки 
страхових премій, що у свою чергу зменшує по-
пит на космічне страхування; в) практична відсу-
тність у страхових компаній висококваліфікова-
них спеціалістів на стикові трьох галузей діяль-
ності: страхування, космічної техніки та юрис-
пруденції (в першу чергу у сфері міжнародного 
права) [8, с. 39]. 

Таким чином, страхування цивільної від-
повідальності – це перспективний і малодослі-
джений на сьогодні вид страхування. На протязі 
століть основна ідея страхування залишалася 
незмінною і полягала в нейтралізації наслідків 
двоякого походження – стихійних руйнівних сил 
природи та різних випадковостей, які впливають 
на саму людину, а також на процес відтворення і 
результати її діяльності в різних галузях госпо-
дарювання. Однак, тепер, коли результати люд-
ської діяльності прирівнюються за масштабами 
можливих наслідків до стихійних сил природи, 
центр ваги в області страхування поступово пе-
реміщується в сферу захисту від технологічних 
катастроф, аварій та інших негативних наслідків 
потенційно небезпечних видів діяльності. Крім 
того, підвищена потреба в страховому захисті 
майнових інтересів, пов’язаних з обов’язком 
відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам, 
зумовлена важкою економічною ситуацією бі-
льшості підприємств, нестабільністю фінансової 
системи України тощо. 

Дана стаття є, по-суті, першою спробою 
класифікації видів договору страхування цивіль-
ної відповідальності в Україні. При цьому слід 
зауважити, що законодавство, яке покликане 
врегулювати правові відносини зі страхування 
цивільної відповідальності, не можна назвати 
досконалим і достатнім для даного етапу розви-
тку страхового ринку України. Більшість “стра-

хових” нормативних актів містить лише загальні 
вказівки щодо того чи іншого виду договору 
страхування цивільної відповідальності. В окре-
мих випадках правове регулювання взагалі зво-
диться до простого декларування можливості 
застрахувати певний страховий ризик без дета-
льної регламентації істотних умов, процедури 
укладення, зміни та припинення договору стра-
хування цивільної відповідальності. У зв’язку з 
цим “страхове” законодавство України потребує 
суттєвого доопрацювання.  
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ШТРАФИ ЯК ВИД ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
 

Склад державних доходів досить неоднорі-
дний. Провідна роль серед них належить подат-
кам і зборам. Це пояснює і ту увагу, яку приді-
ляють учені як у галузі права, так і економіки, 
розгляду їх правової та економічної природи, 
особливостям планування та правового регулю-
вання. Однак податки та збори не вичерпують 
переліку доходів. До бюджету та до державних 
позабюджетних фондів зараховуються і інші 
платежі – внески, плата за послуги, що нада-
ються органами державної влади та органами мі-
сцевого самоврядування, плата за використання 
держаного і комунального майна, мито тощо. У 
цьому переліку чільне місце займають і надхо-
дження від штрафів. 

Термін “штраф” походить від німецького 
“Strafe” – покарання. На початку 20 ст. в поняття 
“штраф” вкладали дещо відмінний від сучасного 
зміст. Штраф визначали як один із видів майно-
вого покарання, серед яких називали, крім 
штрафу, конфіскацію і грошове стягнення - пе-
ню. Штраф розрізняли двох родів - або вони ви-
значалися тільки як вид покарання, або, крім ка-
рального елементу, він переслідував винагороду 
казни за збитки [18, с.928-929].  

На сьогодні законодавець закріплює кілька 
визначень поняття “штрафу”, які різняться в за-
лежності від того, нормами якої галузі права вре-
гульовано їх справляння. Так, у цивільному праві 
штраф, як і пеня, підпадає під поняття неустойка, 
що є видом забезпечення виконання зобов’я-
зання [2, с.178, 179]. В адміністративному зако-
нодавстві штраф визначається як вид адміні-
стративного стягнення. Відповідно до ст.27 Ко-
дексу України про адміністративні правопору-
шення (далі – КУпАП), штраф як міра адмініст-
ративної відповідальності є грошовим стягнен-
ням, що накладається на громадян і посадових осіб 
за адміністративні правопорушення у випадках і 

розмірі, встановлених КУпАП та іншими законами 
України [3, с.27]. Кримінальне законодавство роз-
глядає штраф як грошове стягнення, що наклада-
ється судом у випадках і межах, установлених в 
Особливій частині Кримінального кодексу Укра-
їни. Розмір штрафу визначається судом залежно 
від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням 
майнового стану винного [4, с.53]. 

У податковому законодавстві відповідно до 
п.1.5 ст.1 Закону України “Про порядок пога-
шення зобов’язань платників податків перед бю-
джетами та держаними цільовими фондами” 
штраф (штрафна санкція) - це плата у фіксованій 
сумі або у вигляді відсотків від суми податко-
вого зобов’язання (без урахування пені та штра-
фних санкцій), яка справляється з платника по-
датків у зв’язку з порушенням ним правил опо-
даткування, визначених відповідними законами 
[6]. Якщо обов’язок сплати податку у платника 
виникає в силу закону, то обов’язок сплатити 
штраф виникає або в силу закону (але на підставі 
рішення уповноваженого державного органу 
відносно кожної конкретної особи), або відпові-
дно до умов цивільно-правового договору.  

Розрізняють наступні види штрафів:          
1) штраф за порушення законодавства у публіч-
них сферах; 2) штраф за порушення договірних 
зобов’язань. У першому випадку штраф має ка-
раючий публічно-правовий характер. Підстави 
його застосування затверджуються виключно 
законом. Конституція України встановила, що 
склад правопорушення як підстава притягнення 
особи до юридичної відповідальності та заходи 
державно-примусового впливу за його вчинення 
визначаються винятково законом, а не будь-яким 
іншим нормативно-правовим актом [1]. 

Другий вид штрафу – це різновид не-
устойки, який стягується не на користь суспільс-
тва, а надходить суб’єкту господарювання, сто-
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роні цивільно-правового договору. В якості дер-
жавного доходу може виступати лише штраф, 
який стягується за порушення законодавства і 
зараховується до бюджету чи державного поза-
бюджетного фонду. До цієї групи належать: 1) 
штрафи як фінансова санкція: штрафи за пору-
шення податкового законодавства; штрафи за 
порушення законодавства про патентування; 
штрафи за порушення валютного законодавства; 
штрафи за порушення банківського законодав-
ства; штрафи за порушення порядку ведення ка-
сових операцій; штрафи за порушення законо-
давства про соціальне страхування; штрафи за по-
рушення державної дисципліни цін, тощо; 2) 
штрафи як міра адміністративної відповідальності; 
3) штрафи як міра кримінальної відповідальності.  

До однієї особи може бути застосовано од-
ночасно кілька видів штрафів. Наприклад, як фі-
нансова санкція так і адміністративне стягнення. 
Згідно зі ст.11 Закону України “Про систему 
оподаткування” – фінансові санкції за результа-
тами документальних перевірок і ревізій, які 
здійснюються органами державної податкової 
служби України та іншими уповноваженими 
державними органами, застосовуються в розмі-
рах, передбачених законодавчими актами, чин-
ними на день завершення таких перевірок або 
ревізій [5]. 

Штраф як фінансова санкція має свої спе-
цифічні особливості. Так, на відміну від штрафу 
як адміністративного стягнення, він: а) може за-
стосовуватись як до фізичних осіб (у т.ч. грома-
дян – суб’єктів підприємницької діяльності), так 
і до юридичних осіб; б) може бути застосований 
як за рішенням суду, так і за рішенням Держав-
ної податкової адміністрації України. В окремих 
випадках, застосовується самостійно платником 
податку без рішення відповідного державного 
органу. Так, згідно з п. 17.2 ст.17 Закону України 
“Про порядок погашення зобов’язань платників 
податків перед бюджетами та державними ці-
льовими фондами”, у випадку виявлення плат-
ником податків факту заниження податкового 
зобов’язання та погашення цієї суми до початку 
податкової перевірки, платник повинен самостійно 
сплатити штраф у розмірі 10% від суми недоплати; 
в) штраф, як фінансова санкція, має чіткий фіксо-
ваний розмір; г) штрафу притаманний чітко вира-
жений компенсаційний характер, він має на меті 
компенсувати державі шкоду, заподіяну неправо-
мірною поведінкою правопорушника. 

Протягом тривалого часу як серед учених, 
так і практиків переважала думка, що фінансові 

санкції, які застосовуються за порушення подат-
кового, валютного, банківського законодавства є 
мірою адміністративної відповідальності, неза-
лежно від того, до якого суб’єкта вона застосо-
вується (в т.ч. і до юридичних осіб). Свою позицію 
вони обґрунтовували посиланням на Кодекс Украї-
ни про адміністративні правопорушення. Відповід-
но до ч.3 ст.2 КУпАП, його положення поширю-
ються і на адміністративні правопорушення, відпо-
відальність за вчинення яких передбачена законо-
давством, ще не внесеним до Кодексу.  

Однак Конституційний Суд України в 
своєму рішенні від 30 травня 2001 р. №7-рп/2001 
прийшов до висновку, що ця норма стосується 
лише законів, якими встановлено адміністрати-
вну відповідальність фізичних осіб. Що ж стосу-
ється фінансових санкцій, то їх належить розгля-
дати поза межами адміністративної відповідально-
сті. Свою позицію Конституційний Суд України 
обґрунтував, виходячи із таких положень: 1. 
Конституція України не закріплює вичерпного 
переліку видів юридичної відповідальності. 2. В 
законодавчих актах, які встановлюють відпові-
дальність юридичних осіб за порушення законо-
давства у публічних сферах, не дається прямої 
вказівки на її вид чи характер правопорушень, а 
йдеться про “фінансові санкції”, “штрафи” тощо. 
3. При встановленні адміністративної відповіда-
льності громадян і посадових осіб за адміністра-
тивні правопорушення в законодавчих актах 
прямо вказується на її адміністративний харак-
тер та порядок притягнення таких осіб саме згі-
дно з нормами КУпАП [8, с.11-17]. 

Виходячи із рішення Конституційного Су-
ду України, можна стверджувати, що штраф як 
фінансова санкція не підпадає під поняття “адмі-
ністративне стягнення”, а є самостійним видом 
стягнення. Штрафи за порушення податкового 
законодавства відрізняються від інших фінансо-
вих санкцій. Вони займають відокремлене місце 
в бюджетній класифікації, фактично прирівнюю-
чись до податків. В складі податкового боргу 
штраф може бути стягнутий з платника податку за 
рішенням податкового органу, а не рішенням суду.  

На відміну від українського законодавства, 
в Російській Федерації штраф може бути стягну-
тий із платника податку тільки в судовому по-
рядку (п.7 ст.114 Податкового кодексу РФ). Кон-
ституційний Суд Російської Федерації неоднора-
зово підкреслював, що безспірний порядок стяг-
нення штрафних санкцій з юридичних осіб без їх 
згоди неприпустимий, незалежно від того яким 
органом і на підставі якого нормативного право-
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вого акту, що встановлює відповідальність за 
порушення податкового законодавства, прийма-
ється рішення про стягнення [7, с.34-37]. 

Із набуттям чинності Податкового кодексу 
Російської Федерації в російському законодав-
стві відокремлено поняття “податкова санкція” і 
“фінансова санкція”. Законодавець розрізняє 
штраф як податкову санкцію і штраф як фінан-
сову санкцію. Як податкова санкція штраф роз-
глядається в ст.114 Податкового кодексу Росій-
ської Федерації, де він визначається як міра від-
повідальності за здійснення податкового право-
порушення [16, с.682]. Штраф як фінансова санк-
ція в російському законодавстві застосовується як 
міра відповідальності за порушення правил роботи 
з готівкою, за порушення в сфері банківської діяль-
ності та валютних операцій, тощо.  

До особливостей адміністративних штра-
фів як джерела поповнення доходної частини 
Державного бюджету України вчені відносять: 
множинність об’єкта застосування; численність 
суб’єктів, яким надано право застосовувати стяг-
нення; невеликі розміри штрафу (в порівнянні з 
іншими видами штрафів); оперативність проце-
дури стягнення [12, с.607-608]. Крім того, до 
особливостей цього виду штрафу слід додати: а) 
штраф, як правило, є однією із альтернативних 
санкцій. Санкція адміністративно-правової норми 
містить, в переважній більшості, крім штрафу і ін-
ші види адміністративних стягнень; б) законода-
вець переважно встановлює не фіксовані, а гранич-
ні розміри адміністративного штрафу. 

Якщо ще кілька років тому штрафи одно-
значно визначали як вид неподаткових доходів, 
то на сьогодні український законодавець частину 
штрафів відносить до податкових надходжень. 
Тобто штрафи, як доходи бюджету, необхідно 
поділяти на: штрафи, як податкові надходження; 
штрафи як неподаткові надходження. Подібної 
позиції дотримуються і західні вчені. Так, Зелько 
Шевіч у цілому штрафи відносить до неподат-
кових доходів. Однак виключає з цієї групи 
штрафи за несплату податків. Останні він пропо-
нує розглядати як вид податкових доходів – “до-
ходи від штрафів стягуються з осіб, які вчинили 
недозволені дії або знехтували своїми обов’яз-
ками” [17, с.332]. 

Відомий французький учений Поль Годме 
на підставі юридичної класифікації відносить по-
датки і штрафи до однієї групи. В основу юри-
дичної класифікації він покладає такий критерій 
як – “використовується чи ні для отримання до-
ходу сила державної влади” [9, с.80-81]. Саме 

використання державної влади при стягненні 
штрафів, на думку вченого, і об’єднує їх в одній 
групі із податками. За економічною класифіка-
цією (класифікація за економічними наслідками 
одержання доходів) штрафи, як і податки, 
П.Годме відносить до групи звичайних доходів. 
Під звичайними доходами він розуміє доходи, 
вилучення яких не тягне за собою серйозних 
економічних наслідків і які завдяки цьому мо-
жуть носити постійний характер [9, с.82-84]. 

Однак переважна більшість учених продо-
вжують розглядати штрафи в складі неподатко-
вих доходів, не відділяючи окремо штрафи за 
порушення податкового законодавства [14, с.71; 
13, с.171]. Л.А.Давидова аналізує штрафи як не-
податкові доходи держави, включаючи їх до 
групи доходів штрафного характеру. Поряд із 
штрафами складовими цієї групи названі пеня та 
неустойка [11, с.313]. Подібну позицію займають 
Е.Ю.Грачева та Е.Д.Соколова, які визначають 
штрафи як вид неподаткових доходів, кваліфі-
куючи їх як “платежі, що носять штрафний хара-
ктер”. Крім штрафів, до цієї групи вчені вклю-
чають суми, отримані від реалізації конфіскова-
ного майна [10, с.66 ]. Спірною є позиція А.В. 
Бризгаліна, який розглядає штрафи поза межами 
неподаткових платежів, визначаючи їх як само-
стійний вид доходів бюджету. Штрафи вчений 
включає до групи доходів під назвою „разові 
державні вилучення”. Разові державні вилучення 
– платежі, які стягуються державою в особли-
вому порядку і як правило, в надзвичайних ситу-
аціях, а також в якості покарань [15, с.89]. 

Аналіз штрафів, як виду державних дохо-
дів, дозволяє зробити висновок, що вони харак-
теризуються наступними рисами: разові, а не ре-
гулярні платежі; платежі індивідуального харак-
теру; зараховуються до бюджету чи державного 
позабюджетного фонду; розмір штрафу може 
залежати або від завданих державі збитків, або 
визначатись у фіксованих сумах (у межах гра-
ничних розмірів); якщо застосування фінансової 
санкції є безальтернативним, то при притягненні 
до адміністративної та кримінальної відповіда-
льності, штраф може бути замінений іншими са-
нкціями. Наприклад, ст.212 Кримінального коде-
ксу України “Ухилення від сплати податків, збо-
рів, інших обов’язкових платежів” передбачає 
покарання у вигляді штрафу від трьохсот до 
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів громадян 
або позбавлення права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років. Тобто найбільш стабільним та вагомим до-
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ходом є саме штрафи, які мають характер фінан-
сової санкції. 

 

Список літератури 

 
1. Конституція України. Прийнята на 

п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 
1996 р. – К.: Преса України, 1997. - 80 с. 

2. Гражданский кодекс Украины (научно-
практический комментарий). – Х., 1999. - 848 с. 

3. Кодекс України про адміністративні 
правопорушення: Офіційний текст. – К.: Юрін-
ком Інтер, 2001. 

4. Кримінальний кодекс України: Офіцій-
ний текст. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 240 с. 

5. Закон України “Про систему оподатку-
вання” (в ред.від 18.02.1997 р.) // Відомості Вер-
ховної Ради України. – 1997. -№16. – Ст.119. 

6. Закон України “Про порядок погашення 
зобов’язань платників перед бюджетами і дер-
жавними цільовими фондами” // Урядовий 
кур’єр. – 2001.- №33. 

7. Вестник Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. – 1999. – №3. – С.34-37. 

8. Вісник Конституційного Суду України. 
– 2001. - №3. – С.11-17. 

9. Годме Поль. Финансовое право. – М., 
1978. - 430 с. 

10. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финан-
совое право России. – М., 1997. – 192 с. 

11. Давыдова Л.А. Правовое регулирова-
ние неналоговых доходов государства // Финан-
совое прав: Учебник / Под ред. Н.И. Химичевой. 
– М.: Издательство БЕК, 1997. - 525 с. 

12. Коломоєць Т.О. Адміністративні 
штрафи як джерело поповнення Державного бю-
джету // Бюджетно-податкова політика в Україні 
(проблеми та перспективи розвитку). Збірник 
наукових праць. – Ірпінь, Академія ДПС Укра-
їни, 2001.  

13. Левкович В.В. Класифікація неподат-
кових доходів в Україні // Держава і право. – К.: 
Ін Юре, 1999. – Вип.2. – С.168-173. 

14.  Льовочкін С. Орієнтири податкової 
політики // Збірник наукових праць Академії 
державної податкової служби України. – 2000. - 
№3.  

15. Налоги и налоговое право: Учеб. посо-

бие / Под ред. А.В.Брызгалина. – М.,1998. –
608с.  

16. Научно-практический постатейный ком-
ментарий к Части первой Налогового кодекса 
Украины. – М.: Городец, 2000. – 844 с. 

17. Шевіч З. Неподаткові джерела доходів 
// Державні фінанси: Теорія і практика перехід-
ного періоду в Центральній Європі / Пер. з англ.. 
– К.: Основи, 1998.  

18. Энциклопедический словарь / Издатели 

Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. – СПб, 1903. – Т.78.  
 

 

 

Стаття надійшла до редколегії 4.09.2002 р. 

 

N.Y. Pryshva  

FINES AS KINDS OF  STATE  REVENUES: LEGAL ASPECT 

 

Summary 

 

Classification of fines is made. Their features and peculiarities as state revenues are determined. 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 154. Правознавство.                                                83 

УДК 342.92 

© 2002 р.   А.М. Цвєтков 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків 
 

АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР  

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Адміністративна реформа, в першу чергу, 

повинна завершити перехід від тоталітарно-ав-
торитарної до демократичної системи в країні, 
сформувати таку систему державного управ-
ління, яка стане на новий етап взаємовідносин 
між громадянами і органами влади, сформувати 
ефективну організацію виконавчої влади на цен-
тральному рівні управління. 

Концептуальними засадами реформування 
центральних органів виконавчої влади є: зни-
ження  втручання держави, а, зокрема, органів 
виконавчої влади  в життя суспільства; перео-
рієнтація адміністративно-розпорядчих функцій 
цих органів на надання державних управлінсь-
ких послуг громадянам та юридичним особам, 
забезпечення дії принципу верховенства права; 
збереження важелів управління соціально важ-
ливими процесами за виконавчою владою, які 
потребують втручання з боку держави. 

З метою поліпшення організації та приско-
рення адміністративної реформи, координації 
заходів, забезпечення оперативної підготовки 
пропозицій щодо уточнення концептуальних за-
сад реформи та шляхів їх реалізації Указом Пре-
зидента України від 29 травня 2001 року була 
введена посада Уповноваженого Президента 
України з питань адміністративної реформи [6]. 
Указом Президента України від 21 липня 2001 
року у складі Адміністрації Президента створено 
Управління з питань адміністративної реформи, 
на яке покладено завдання здійснювати органі-
заційне, інформаційне, аналітичне та інше забез-
печення роботи Державної комісії з проведення в 
Україні адміністративної реформи [7, Cт.11]. 
Уповноважений з питань адміністративної рефо-
рми за посадою є першим заступником голови 
Державної комісії. 

Проведення адміністративної роботи вима-
гає постійного спостереження, аналізу і переві-
рки зробленого, тим більше, що зміни, які відбу-
ваються, породжують нові проблеми, їх слід ана-
лізувати і своєчасно коригувати. Потрібен по-
стійний “зворотній зв`язок” між заходами впро-
вадження адміністративної реформи і практикою 
їх реалізації. Такий постійний і об`єктивний кон-
троль сьогодні не проводиться ні Верховною Ра-

дою України, ні органами виконавчої влади. В 
пункті 5 підпункті 4 Положення про уповнова-
женого Президента України з питань адміністра-
тивної реформи зазначається, що вивчення та 
аналіз діяльності Кабінету Міністрів України, 
центральних та місцевих органів виконавчої вла-
ди, органів місцевого самоврядування, 
пов`язаний з проведенням адміністративної ре-
форми, здійснює уповноважений [7, Cт.11]. Він 
вносить і пропозиції до вдосконалення діяльно-
сті з проведення адміністративної реформи. Має 
бути як зовнішній, так і внутрішній моніторинг і 
не лише самого процесу проведення реформи, а 
й результатів. Обговорення їх  на засіданнях і 
самої Верховної Ради, яка маає не лише знати, а 
й відстежувати ситуацію щодо реформування 
виконавчої влади. Важливим фактором успішно-
сті здійснюваних змін у системі виконавчої вла-
ди є забезпечення відкритості процесу прове-
дення адміністративної реформи, інформування 
широкої громадськості (пункт 4 підпункту 6 По-
ложення про уповноваженого). У більшості  ви-
падків в державі до громадської думки зверта-
ються під час виборчого процесу. На думку вче-
ного Андрійко О.Ф., постійний аналіз громадсь-
кої думки щодо адміністративної реформи і її 
результатів, що постійно проводиться різними 
структурами державних органів, міг би стати ва-
жливим фактором успішності проведення адмі-
ністративної реформи в Україні [11, c.289]. 

Сьогодні Україна витрачає великі кошти 
на утримання управлінських структур, а соціа-
льна віддача управління незначна в усіх сферах 
суспільного життя. Обсяг затверджених витрат 
на функціонування виконавчої влади в 1999 році 
порівняно з 1996 роком збільшився в 2,2 раза і 
становив 967,5 мільйонів гривень, у тому числі 
апарату міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади та  їх місцевих органів відпові-
дно на 18,6 % і становив 212,3 мільйонів гри-
вень. Поряд з цим, бюджетні призначення на 
утримання фінансових і фіскальних органів збі-
льшилися порівняно з 1996 роком і становили у 
1999 році 515,4 мільйонів гривень. Це в 2,4 раза 
перевищує видатки на утримання апарату мініс-
терств, інших центральних органів виконавчої 
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влади та їх місцевих органів, а їх питома вага у 
загальному обсязі видатків на функціонування 
органів державного управління становить 48,5 % 
[9, c.18]. 

Протягом 1994 - 1999 років прийнято по-
над 100 Указів Президента України та 300 по-
станов Кабінету Міністрів України щодо упоря-
дкування кількості органів виконавчої влади та 
чисельності їх працівників. Але й ці завдання в 
більшості своїй не були вирішені. Загальна кіль-
кість органів виконавчої влади за цей період збі-
льшилася на 21 одиницю; чисельність працівни-
ків у зазначених органах порівняно з 1994 роком 
збільшилася на 34,8 тисячі осіб, або на 23,9 % 
(без урахування місцевих державних адміністра-
цій, які переведені на фінансування з державного 
бюджету з 1997 року). 

Питома вага затверджених видатків на 
утримання органів державного управління в за-
гальному обсязі видатків Державного бюджету 
України збільшилася з 1,9 % у 1996 році (без 
урахування видатків Пенсійного фонду - 2,5 %) 
до 4,2 % у 1999 році, у тому числі на утримання 
органів виконавчої влади відповідно з 1,5 % (2,1 
%) до 3,8 %. Значно зросла за 1994 - 1999 роки 
чисельність і фіскальних органів, питома вага 
якої у загальному обсязі чисельності органів 
державного управління становила на 1 жовтня 
1999 року - 43,6 %. Обсяг видатків на їх утри-
мання у 1999 році в 2,4 раза перевищив видатки 
на утримання всіх міністерств, інших централь-
них органів виконавчої влади та їх місцевих ор-
ганів державного управління і становив 48,5 % 
[9, c.5-6]. 

Жак Зіллер нагадує, що адміністративна 
реформа і модернізація адміністрації в Європі є 
постійною темою в європейських країнах, при-
наймні, від початку XIX ст.: свідченням цьому є 
реформи барона Штайна у Пруссії та Наполеона 
у Франції, проведені тоді; реформи, яким пере-
дувала доповідь Норткоута – Тревельяна в дру-
гій половині XIX ст. у Великій Британії; ре-
форма Луї Камю 1937 року в Бельгії [12, c.383].  

Модернізація кінця ХХ століття відрізня-
ється від попередніх у тому, що вони відбува-
ються в контексті скорочення та стабілізації 
штатів. Найбільш показовий у цьому приклад 
Великої Британії, де кількісний склад функціо-
нерів держави у вузькому розумінні (civil service) 
скоротився на 25 % з 1979-го по 1990 роки, тоді 
як загальна кількість службовців адміністратив-
ного державного сектора залишалася відносно 
стабільною. В інших країнах Європейського 

Союзу цей процес був не досить помітним, але 
він виражався, в тому що набір державних слу-
жбовців був повністю припинений протягом кі-
лькох років у Ірландії від 1988 року та Італії від 
1991 року [12, c.384]. Але необхідно сказати, що 
кожна країна Європейського Союзу розвивається 
у власному адміністративному контексті. Тому 
було б доцільним розглянути ті країни Європей-
ського Союзу, які безпосередньо можуть бути 
взірцевими прикладами для України. Це Франція 
та Велика Британія. 

У Великій Британії виявляється два аспе-
кти, в першу чергу, це скорочення штатів адміні-
страції, і по друге, у сфері відносин центр-пери-
ферія загальний рух спрямовується до централі-
зації, тоді як в інших країнах Європейського 
Союзу проводиться децентралізація. 

У 1980-х роках у Франції завдяки децент-
ралізації відбулася адміністративна революція. До 
початку 1960-х років Франція була унітарною цен-
тралізованої країною, вже потім вона стає держа-
вою, де проводиться випробування адміністратив-
ного федералізму в унітарних політичних рамках. 

Успіх здійснення радикальної реформи, 
якою є адміністративна реформа, визначається її 
комплексним характером, що вимагає розробки 
єдиної узгодженої концепції її одночасного 
впровадження: адміністративної, парламентсь-
кої, судово-правової, муніципальної й адмініст-
ративно-територіальної реформ. Комплексність 
передбачає застосування при здійсненні цих ре-
форм органічної сукупності політичних, органі-
заційних, економічних, ідеологічних і соціально-
психологічних методів. 

На сьогодні незавершеність адміністрати-
вної реформи є основним гальмом у проведенні 
соціально-економічних і політичних перетво-
рень. Головним завданням нового етапу адмініс-
тративної реформи є створення ефективної сис-
теми державного управління, яка повинна відпо-
відати стандартам демократичної правової дер-
жави з соціально орієнтованою ринковою еко-
номікою [13, c.7]. 

Однак як відзначає Рахункова палата Укра-
їни у своєму аналізі, використання коштів Дер-
жавного бюджету України у 2000 році на утри-
мання органів виконавчої влади в процесі прове-
дення адміністративної реформи, утворення уря-
дових органів державного управління, по суті, є 
зміною статусу окремих центральних органів 
виконавчої влади без істотних змін у системі 
державного управління та зменшення витрат на 
їх утримання.  
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Затверджена гранична чисельність пра-
цівників в органах виконавчої влади, що утри-
мується за розділом видатків “Державне управ-
ління”, яка на кінець 1999 року становила 244 
491 одиницю, станом на 1 вересня 2000 року 
зменшилася на 14 532 одиниці (6 %) і ста-
новить 229 959 одиниць. Однак реального 
скорочення чисельності працівників в органах 
виконавчої влади не відбулось, оскільки 
затверджена гранична чисельність станом на 1 
вересня 2000 року (229 959 одиниць) 
перевищила на 4 416 одиниць (2 %) штатну 
чисельність працівників (225 543 одиниці), яка 
була в органах виконавчої влади наприкінці 
1999 року [10, c.8-9]. 

У 2000 році при деякому зменшенні порі-
вняно з 1999 роком питомої ваги видатків на 
утримання Кабінету Міністрів України, апара-
тів міністерств, інших центральних органів ви-
конавчої влади, їх місцевих органів та місцевих 
державних адміністрацій у загальному обсязі 
видатків на утримання органів виконавчої вла-
ди питома вага видатків на утримання фі-
нансових і фіскальних органів збільшилася і 
досягла 57,8 %. Порівняно з 1999 роком ці ви-
датки зросли більш як удвічі й досягли 1,1 мі-
льярда гривень, шо втричі більше, ніж видатки на 
утримання апарату інших центральних органів 
виконавчої влади та їх місцевих органів [10, c.17]. 

Кошти на реалізацію адміністративної 
реформи в Україні в Державному бюджеті 
України окремим рядком не виділяються. Про-
ведені Рахунковою палатою перевірки свідчать, 
шо реорганізація органів виконавчої влади 
здійснюється за рахунок коштів, передбачених 
на поточне утримання центральних органів ви-
конавчої влади. Це не дає можливості визначи-
ти обсяг реальних витрат на проведення адміні-
стративної реформи, перекручує дані щодо об-
сягу видатків на утримання центральних орга-
нів виконавчої влади і, врешті, порушує прозо-
рість бюджетного процесу [10, c.14]. 

Наведені приклади свідчать про відсут-
ність системного підходу в проведенні урядом 
адміністративної реформи.  

При проведенні адміністративної реформи 
в центральних органах виконавчої влади не мо-
жна ігнорувати частину 1 пункту 12 статті 92 
Конституції України, де встановлено, що виклю-
чно законами України визначаються організація і 
діяльність органів виконавчої влади [1, Cт.141]. 
Однак, незважаючи на вищенаведену статтю та 
відповідно до частини 3 статті 8 Конституції 

України, що норми Конституції України є нор-
мами прямої дії, Президент України приймав 
укази на всіх етапах проведення адміністратив-
ної реформи (при тому в одному із Указів Пре-
зидента України “Про систему центральних органів 
виконавчої влади” [4, Cт.2434], Президент послався 
на те, що цей Указ виданий у зв`язку з відсутністю 
законодавчого врегулювання системи органів ви-
конавчої влади і тим самим визначив систему 
центральних органів виконавчої влади).  

Водночас, як зазначає Крупчан О.Д., Кон-
ституція України не надає права Верховній Раді 
України приймати закони, які виходять за межі 
організації та діяльності органів виконавчої вла-
ди. Також він звертає увагу на те, що законами 
не можуть врегульовуватися питання створення, 
реорганізації і ліквідації центральних органів 
виконавчої влади, відповідні повноваження має 
тільки Президент України відповідно до пункту 
15 статті 106 Конституції України. А отже, на 
думку цього вченого, питаннями, якими займа-
ється Президент України щодо створення, реор-
ганізації і ліквідації центральних органів вико-
навчої влади, є первинними і саме питаннями 
організації системи органів виконавчої влади 
[15, c.32-34]. 

Отже, ми вважаємо, що цю проблему, тре-
ба не тільки окреслювати в юридичній науці, а й 
використовувати на практиці в ході проведення 
адміністративної реформи. Звичайно, було б не-
доцільним на цьому етапі адміністративної ре-
форми визнавати всі укази Президента України 
щодо цього не конституційними через Кон-
ституційний Суд України. Але деякі з них, на-
приклад, що стосуються введення посад держав-
ного секретаря Кабінету Міністрів України та 
державних секретарів міністерств, їх перших за-
ступників та заступників потребують втручання 
(мається на увазі подачі конституційного по-
дання до Конституційного Суду України) з боку 
суб`єктів права на конституційне подання з пи-
тань прийняття рішень Конституційним Судом 
України щодо конституційності таких актів Пре-
зидента України. Отже, щоб цих непорозумінь 
не було у правовому полі України, потрібно, щоб 
усі питання організації та діяльності органів ви-
конавчої влади України вирішувалтися винят-
ково законами України. 
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Summary 

 

This article is a theoretic and practical research of the problems in the administrative reform, being 
carried out in Ukraine. The author considered the principles of reforming process developed by American 
scientist Emerson through the prism of the administrative reform in Ukraine.  
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ОСНОВНИЙ ПОДАТКОВО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДЕРЖАВИ  

(ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ) 

 

Виняткова юрисдикція державної влади 
встановлювати систему податків і зборів, справ-
ляти чи стягувати їх у рівній мірі поширюється 
на весь податково-правовий простір держави. 
Проте ознайомлення з нормативно-правовими 
актами уркїанської держави, із законодавством 
про податки, збори ряду зарубіжних держав, ви-
вчення їх практики оподаткування переконує, що 
кожна держава у межах своїх податково-право-
вих кордонів практикує одночасне використання 
різних податково-правових режимів. Найбільш 
істотніми причинами цього є, на нашу думку, 
потреби дотримання загальних принципів опода-
ткування, наповнення державної казни, сприяння 
у вирівнюванні соціально-економіч-ного розвит-
ку неоднаково розвинутих регіонів, створення 
сприятливих умов для збільшення обсягів інвес-
тицій, у т.ч. іноземних, у прогрес відповідних 
територій та країни в цілому [18; 12; 19; 16]. Ця 
закономірність властива й Україні [17; 10; 11]. В 
межах її податково-правового простору можна 
виділити одночасну дію декількох податково-
правових режимів, які, безумовно, взаємопов’я-
зані між собою, але водночас відзначаються сут-
тєвими відмінними рисами: основний податково-
правовий режим держави; пільгові податково-
правові режими; податково-правові режими, що 
виникають з міждержавних угод України про 
усунення подвійного оподаткування та вільну 
торгівлю; податково-правові режими самовряд-
них територіальних утворень в Україні. 

Сутність основного податково-правового 
режиму держави визначається конституційними 
принципами оподаткування. Характерною рисою 
їх є те, що вони в однаковій мірі поширюються 
на всю територію країни, визначають систему 
оподаткування, виступають критерієм правомір-
ності прийнятих нормативних актів з оподатку-
вання, розв’язання податково-правових колізій 
та методологічним орієнтиром подальшого роз-
витку законодавства про оподаткування. У від-
повідності з волею вітчизняного конституцієда-
вця, винятково законами України визначаються: 
“...система оподаткування; податки і збори...” [1, 
Cт.92]. До прийняття Податкового кодексу Укра-
їни ключовим законом з питань оподаткування в 

Україні є Закон України “Про систему оподатку-
вання” в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. з 
наступними змінами та доповненнями. В цьому 
Законі законодавцем закріплена система оподат-
кування, що діє в Україні, сформульовані обо-
в’язкові вимоги до податків та законів про опо-
даткування, встановлений механізм дії нор-
мативно-правових актів про оподаткування, за-
кріплені права та обов’язки суб’єктів податкових 
правовідносин, тобто викладені основні поло-
ження загального податкового режиму в усьому 
податково-правовому просторі держави. У його 
преамбулі наголошено, що “цей Закон визначає 
принципи побудови системи оподаткування в 
Україні, податки і збори (обов’язкові платежі) до 
бюджетів та державних цільових фондів, а також 
права, обов’язки і відповідальність платників” 
[5, c.76]. Такими принципами побудови та при-
значення системи оподаткування, згідно з даним 
Законом, є: стимулювання підприємницької ви-
робничої діяльності та інвестиційної активності; 
обов’язковість; рівнозначність і пропорційність; 
рівність, недопущення будь-яких проявів подат-
кової дискримінації; соціальна справедливість; 
стабільність; економічна обґрунтованість; рів-
номірність сплати; компетенція; єдиний підхід; 
доступність [5, c.77-78]. 

Разом з принципами побудови та призна-
чення системи оподаткування основу загального 
податково-правового режиму держави складають 
єдина система її загальнодержавних та місцевих 
податків і зборів (обов’язкових платежів). До 
перших згідно з чинним податковим законодав-
ством України належать: 1) податок на додану 
вартість; 2) акцизний збір; 3) податок на прибу-
ток підприємств; 4) податок на доходи фізичних 
осіб; 5) мито; 6) державне мито; 7) податок на 
нерухоме майно (нерухомість); 8) плата (пода-
ток) за землю; 9) рентні платежі; 10) податок з 
власників транспортних засобів та інших самохі-
дних машин і механізмів; 11) податок на проми-
сел; 12) збір за геологорозвідувальні роботи, ви-
конані за рахунок державного бюджету; 13) збір 
за спеціальне використання природніх ресурсів; 
14) збір за забруднення навколишнього природ-
ного середовища; 15) збір до Фонду для здійс-
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нення заходів щодо ліквідації наслідків Чорно-
бильської катастрофи та соціального захисту на-
селення; 16) збір на обов’язкове соціальне стра-
хування; 17) збір на обов’язкове державне пен-
сійне страхування; 18) збір до Державного інно-
ваційного фонду; 19) плата за торговельний па-
тент на деякі види підприємницької діяльності 
[5, c.81]. Важливою особливістю їх є те, що вони 
встановлюються Верховною Радою України і 
справляються на всій території України. Виняток 
складають лише податки і збори (обов’язкові 
платежі), зазначені під номерами 7, 8, 10, 11, 13 і 
14, які на території Автономної Республіки Крим 
встановлюються Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим. При цьому ставки цих подат-
ків і зборів у даному випадку запроваджуються в 
межах граничних розмірів ставок, установлених 
законами України. Також згідно із законами 
України визначається порядок зарахування зага-
льнодержавних податків і зборів до Державного 
бюджету України, бюджету Автономної Респуб-
ліки Крим, місцевих бюджетів і державних ці-
льових фондів [5, c.81]. Цим забезпечується єд-
ність загального податково-правового режиму 
України, її податково-правового простору в цілому. 

В якості місцевих податків в Україні ви-
значені: а) податок з реклами; б) комунальний 
податок [5, c.81-82]. До місцевих зборів, згідно з 
чинним законодавством України, належать: 1) 
готельний збір; 2) збір за припаркування авто-
транспорту; 3) ринковий збір; 4) збір за видачу 
ордера на квартиру; 5) курортний збір; 6) збір за 
участь у бігах на іподромі; 7) збір за виграш у 
бігах на іподромі; 8) збір з осіб, які беруть участь 
у грі на тоталізаторі на іподромі; 9) збір за право 
використання місцевої символіки; 10) збір за 
проведення кіно- і телезйомок; 11) збір за прове-
дення місцевого аукціону, конкурсного розпро-
дажу і лотерей; 12) збір за проїзд по території 
прикордонних областей автотранспорту, що пря-
мує за кордон; 13) збір за видачу дозволу на роз-
міщення об’єктів торгівлі та сфери послуг; 14) 
збір з власників собак [5, c.81-82].  

Винятковою прерогативою держави, скла-
довою її загального податкового режиму є ви-
значення платників податків і зборів. В Україні 
ними виступають “юридичні і фізичні особи, на 
яких згідно із законами України покладено 
обов’язок сплачувати податки і збори (обов’яз-
кові платежі)” [5, c.78]. У фінансово-правовій 
науці вже зверталась увага на те, що податково-
правовий простір держави має двояке значення 
для визначення платників податків і зборів: по-

перше, для класифікації осіб у якості резидентів 
чи нерезидентів; по-друге, для класифікації 
об’єктів оподаткування, що з’являються чи пере-
стають діяти на території держави [13, c.357]. 
Згідно з принципом резидентства держава поши-
рює свою податкову юрисдикцію на всі доходи 
осіб, що мають постійне місце перебування в да-
ній державі, в т.ч. і на доходи, одержані з дже-
рел, що перебувають за межами даної держави 
[7, c.168]. З точки зору державних інтересів, 
принцип резидентства вигідніший для розвину-
тих держав, громадяни яких одержують значні 
доходи від діяльності та розташування капіталів 
у інших державах [15, c.27; 14, c.54]. Цей прин-
цип застосовується і в податковому законодав-
стві України. Зокрема, відповідно до Закону 
України “Про державний реєстр фізичних осіб – 
платників податків та інших обов’язкових пла-
тежів” в Україні створено такий реєстр [3]. За 
своєю правовою природою це – автоматизований 
банк даних, створений для забезпечення єдиного 
державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані 
сплачувати податки, збори, інші обов’язкові пла-
тежі до бюджетів і внески до державних цільо-
вих фондів у порядку і на умовах, що визнача-
ються законодавчими актами України. Головною 
метою створення цього реєстру є повний облік 
фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати пода-
тки та інші обов’язкові платежі, з одночасною їх 
ідентифікацією – присвоєнням ідентифікаційних 
податкових кодів. 

Постановою Кабінету Міністрів України з 
метою забезпечення єдиного державного обліку 
підприємств та організацій усіх форм власності 
затверджено та введено з 1 січня 1996 р. [8, 
c.218-219] положення “Про Єдиний державний 
реєстр підприємств та організацій України” [9]. 
Щоб домогтись реального виконання податко-
вого обов’язку платниками податків і зборів, 
держава встановила правило, за яким “банки та 
інші фінансово-кредитні установи відкривають 
рахунки платникам податків і зборів лише за 
умови пред’явлення ними документа, що підтве-
рджує взяття їх на облік у державному податко-
вому органі, і в триденний термін повідомляють 
про це державний податковий орган” [5, c.78]. 

Одним з обов’язкових елементів загаль-
ного податково-правового режиму держави є 
встановлення державою у межах усього її подат-
ково-правового простору єдиного правового ме-
ханізму кожного податку та його елементів. Зок-
рема, останнє можна простежувати на основних 
елементах правового механізму податку, як, зок-
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рема, об’єкт, суб’єкт, ставка, строки, одиниця 
оподаткування чи податкові пільги з податку або 
його додаткових еелементах – предмет та база 
оподаткування, джерело сплати податків, методи 
збору та способи сплати податків, особливості 
податкового режиму, бюджет чи фонд надхо-
дження податку, особливості податкової звітно-
сті. Так, згідно із Законом України “Про систему 
оподаткування”, “об’єктами оподаткування є до-
ходи (прибуток), додана вартість продукції (ро-
біт, послуг), в тому числі митна, або її натура-
льні показники, спеціальне використання приро-
дніх ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб 
та інші об’єкти, визначені законами України про 
оподаткування” [5, c.78]. Наприклад, у Законі 
України “Про акцизний збір на алкогольні напої 
та тютюнові вироби” об’єктами оподаткування 
цим видом податку визначено: 1) обороти з реа-
лізації вироблених на території України алкого-
льних напоїв та тютюнових виробів шляхом їх 
продажу, обміну та іншу продукцію (товари, ро-
боти, послуги), безплатної передачі, з частковою 
їх оплатою, а також на умовах комісії, консигна-
ції; 2) обороти з реалізації (передачі) алкоголь-
них напоїв та тютюнових виробів для власного 
споживання і промислової переробки; 3) вартість 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які 
ввозяться на територію України, включаючи ви-
готовлені за межами митної території України з 
давальницької сировини, реімпортовані, а також 
митна вартість продукції, яка повертається на 
митну територію України із зони митного конт-
ролю (магазинів безмитної торгівлі), перерахо-
вана у валюту України за валютним (обмінним) 
курсом Національного  банку   України, що діяв 
на дату митного оформлення товарів (продукції), 
з урахуванням фактично сплачених сум мита та 
митних зборів” [4, c.195]. Причому, як підкрес-

лено в Законі, “ставки акцизного збору на ал-

когольні напої та тютюнові вироби встанов-

люються Верховною Радою України і є єди-

ними на всій території України”  (виділено 
нами – Г.Р.) [4, c.196]. А в Законі України “Про 
порядок встановлення ставок податків і зборів, 
інших елементів податкових баз, пільг щодо 
оподаткування” застережено обов’язковість їх 
загальнодержавного встановлення по кожному з 
видів податків [6, c.47]. 

Вітчизняний законодавець використовує 
ряд формальних критеріїв для визначення місця 
виникнення об’єктів оподаткування. Причому 
вибір даних критеріїв, як правило, обумовлений 
можливістю державних органів контролювати 

виникнення об’єкту оподаткування у нерезиден-
тів. Так, квінтесенція концепції оподаткування 
прибутку іноземних юридичних осіб полягає в 
тому, що всі їх доходи поділяються на активні 
(доходи від реалізації товарів, виконання робіт, 
надання послуг) та пасивні (дивіденди, орендна 
плата, проценти та ін.). Щодо останніх існує дві 
ознаки: по-перше, об’єкт цивільних прав, що 
приносить прибуток, перебуває на території 
України у певній об’єктивованій формі; по-
друге, він виплачується особою, яка контролю-
ється українськими податковими органами [3, 
c.470]. Що ж до активних доходів, зокрема, на-
дання послуг, то послуги визнаються наданими 
на території України, якщо, по-перше, вони були 
фактично надані на території України, і, по-
друге, якщо результат послуг у певній об’єктиво-
ваній формі був наданий замовнику послуг на 
території України [3, c.470].  

Важливими рисами основного податково-
правового режиму держави є єдине визначення 
для всієї податково-правової території держави 
винятково її законами контролю за справлянням 
податків і зборів, відповідальності платників по-
датків і зборів за порушення приписів податково-
правових норм [5, c.82-83], відповідальності ор-
ганів у цілому та працівників державної подат-
кової адміністрації, зокрема, за порушення з їх 
боку податкового та іншого законодавства Укра-
їни [2, c.44-45]. Зокрема, в усіх, без винятку, ви-
падках спільною підставою відповідальності 
суб’єктів податкових правовідносин є винне, пе-
редбачене законом суспільно небезпечне діяння, 
що має необхідні юридичні ознаки – податкове 
правопорушення. Ознаками складу податкового 
правопорушення в усіх випадках, без винятку, є 
такі: 1) суспільна небезпечність діяння; 2) про-
типравність дій з боку певних суб’єктів (чи 
суб’єкта) податкових правовідносин або їх (його) 
бездіяльність; 3) винна поведінка як результат 
вільного волевиявлення правопорушника; 4) ка-
рність діяння чи бездіяльності [11, с.315]. 

Отже, сутність основного податково-пра-
вового режиму України можна визначити як сис-
тему податково-правових норм, установлених 
законодавцем, що безперервно діють у часі про-
тягом усього періоду своєї чинності в межах усі-
єї її податково-правової території щодо всіх 
суб’єктів податково-правових відносин. Загаль-
ний податково-правовий режим держави встано-
влюється її Конституцією та законами України. 
Він містить загальнодержавне санкціонування і 
скасування податків і зборів до бюджетів і до 
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державних цільових фондів, пільг їх платникам, 
визначення принципів побудови та призначення 
системи податків і зборів, суб’єктів і об’єктів 
оподаткування, ставок, механізмів справляння 
податків і зборів, юридичної відповідальності 
платників обов’язкових платежів та працівників і 
органів державної податкової адміністрації в ці-
лому за порушення з їх боку податкового та ін-
шого законодавства України, що забезпечує у 
податкових відносинах права та законні інтереси 
їх учасників. 
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СТРУКТУРА ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ НОРМИ 

 

Фінансово-правові норми як якісно цілісні 
утворення мають суворо визначену форму, до-
слідження якої має важливе пізнавальне і прак-
тичне значення. У філософській літературі по-
няття “форма” вживається в значенні внутрі-
шньої організації змісту, і в цьому значенні про-
блематика форми отримує подальший розвиток в 
категорії “структури” [29, c.334]. Структура іма-
нентна будь-якій системі, оскільки пов’язує її 
елементи, “перетворює їх, надаючи деякої спіль-
ності”, забезпечує існування системи “як даного 
конкретного цілого” [4, с.103]. У теорії права, як 
відомо, виділяються такі складові частини пра-
вової норми, як гіпотеза, диспозиція і санкція. 
Однак питання про те, скільки елементів має ко-
жна конкретна норма права, вирішується в літе-
ратурі неоднаково. З цього приводу існують три 
основних концепції і одна проміжна позиція. 

Прибічники одного із основних суджень 
[12, с.242-243; 10, с.261-262; 15, с.221-225; 9, 
с.39-40; 21, с.254-255; 26, с.361] вважають, що 
будь-яка норма права обов’язково складається з 
трьох названих вище елементів. Як стверджує, 
наприклад, Д.А.Керімов, кожна правова норма 
логічна, якщо містить відповіді на три 
обов’язкових питання: яку поведінку вона пе-
редбачає для суб’єктів правового відношення; за 
яких умов ця поведінка повинна (або може) мати 
місце і якими будуть наслідки для осіб, що не 
виконують чи порушують встановлене правило 
[9, с.40]. Більше того, представники цієї точки 
зору навіть говорили, що тричленність структури 
юридичних норм проявляється як об’єктивний 
закон [32, с.73].  

Цей погляд був сприйнятий спеціалістами 
в галузі фінансового права [24, с.122-132; 30, 
с.58-59]. “Втручаючись у таку виключно важ-
ливу та делікатну сферу, як відносини власності, 
фінанси виступають не більше, але й не менше, 
як інструмент розподілу і перерозподілу власно-
сті в інтересах держави. А тому фінансово-пра-
вова норма, яка забезпечує такий розподіл та пе-
рерозподіл, особливо скрупульозно розписує, за 
яких саме умов, яким саме чином можливий та 
неминучий даний розподіл і які наслідки очіку-
ють порушника приписів фінансово-правової 
норми у випадку їх дійсного порушення ним”, – 

пише з цього приводу П.С.Пацурківський [19, 
с.108-109]. 

Інша точка зору, висунута спочатку 
О.Е.Лейстом [11, с.11-25] і розвинута потім у ко-
лективній монографії [17, с.191-210], в принципі 
не заперечує того, що логічно будь-яку норму 
можна сформулювати фразою “якщо…, то…, 
інакше…”. Але в силу того, що, по-перше, в за-
конодавстві така формула виражена неадекватно, 
зміст як гіпотези, так і санкції залежить від “то-
чки прикладання” до матеріалу, який аналізу-
ється [17, с.194], і, по-друге, що диспозиція та 
санкція “міняються ролями” у випадку відне-
сення норми до другого адресату; гіпотеза і сан-
кція визнаються авторами не елементами, а ат-
рибутами норми [11, с.21; 17, с.193]. По суті но-
рма права ототожнюється із диспозицією. 

Вважаємо, що дана позиція має певні не-
точності. По-перше, якщо санкцію і можна було 
б назвати атрибутом правової норми, то гіпотезу 
атрибутом назвати не можна. Гіпотеза пов’язана 
з диспозицією більш “жорстко”, ніж диспозиція 
із санкцією. З цього приводу П.О.Недбайло під-
креслював, що “…немає і не може бути таких 
норм, які б не передбачали тією чи іншою мірою 
умови їх застосування … істина завжди конкре-
тна, і її конкретність полягає в тому, що вона є 
істиною для даних умов і перестає бути істиною 
для інших умов” [14, с.326].  

Близька до цієї точки зору позиція 
В.Л.Слєсарєва та Б.І. Пугінського, які визнають 
гіпотезу, диспозицію і санкцію окремими елеме-
нтами механізму правового регулювання. Відпо-
відно “одні норми, – за твердженням Б.І. Пу-
гінського, – передбачають умови застосування 
галузевого законодавства, інші норми встанов-
люють правила діяльності відповідних суб’єктів 
і треті – визначають санкції” [23, с.27]. В даному 
судженні вбачається ототожнення понять галузі 
права і галузі законодавства, духу і букви права, 
чого не можна робити.  

Третя концепція отримала відображення та 
розвиток у працях Н.П.Томашевського [27, c.56-
61], А.Ф.Черданцева [31, с.214-216], А.С.Піголкіна 
[16, с.156-158] та інших авторів. Основна ідея тут 
полягає в тому, що обов’язковими елементами но-
рми є гіпотеза і диспозиція, а санкція в складі даної 
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норми – лише “факультативний” елемент. При її 
відсутності норма забезпечується або санкцією ін-
ших норм, або всією системою права.   

Судження про двохелементну будову юри-
дичної норми мають різні модифікації та обґрун-
тування. Так, А.С.Піголкін, Ф.Н.Фаткуллін вва-
жають важливим, але зовсім не обов’язковим 
елементом кожної юридичної норми гіпотезу 
[20, с. 23-24; 28, с. 189-190]. Вона, як зазначає 
Ф.Н.Фаткуллін, – видовий, а не загальний струк-
турний елемент правових норм, і необхідна для 
норм, диспозиції яких приводяться в “робочий 
стан” лише при настанні певних життєвих ситуа-
цій. У правових же нормах, диспозиції яких зна-
ходяться в безперервному “робочому стані”, 
об’єктивно гіпотези бути не може [28, с.190]. 

Деякі автори структурним елементом но-
рми права не визнають санкцію. На думку 
Г.Бойчева, санкція не є елементом логіко-юри-
дичної структури правової норми, в той час як 
захист за допомогою санкцій обов’язковий для 
кожної норми права [6, с.98]. Розвиваючи цю 
думку, Б.Т. Базилєв відносить санкцію до елеме-
нтів структури не всіх норм, а особливого їх різ-
новиду – норм юридичної відповідальності. Во-
ни входять до арсеналу охоронних засобів права, 
містяться у всіх його галузях, утворюючи більш 
чи менш розвинуті правові інститути. Структу-
рно норма юридичної відповідальності є поєд-
нанням гіпотези і санкції [5, с.33-34]. Окремих 
вчених заперечення санкції як елемента правової 
норми приводило до думки про існування норм, 
взагалі не забезпечених санкцією [8, с.31; 33, 
с.114 та ін.].  

Що стосується проміжної позиції, то її 
прибічники [2, с.53-64; 22, с.441-446] розрізня-
ють „логічну норму” і „норму-припис”. Напри-
клад, С.С.Алєксєєв під логічною нормою розуміє 
загальне правило, яке виявляється логічним 
шляхом і втілює органічні зв’язки між нормати-
вними приписами, володіє повним набором влас-
тивостей, що розкривають його державно-вла-
дну, регулятивну природу [2, с. 42]. Норма-при-
пис – це елементарне, логічно завершене держа-
вно-владне нормативне веління, безпосередньо 
виражене в тексті нормативного юридичного 
акта [2, с.39]. Відповідно до цього трактується і 
структура юридичної норми: логічна норма має в 
своєму складі три елементи: гіпотезу, диспози-
цію і санкцію, а норма-припис – два елементи: 
гіпотезу і диспозицію (санкцію) [2, с.56-63].  

Отже, при трактуванні структури правової 
норми як двохелементної, по-перше, практично 

ототожнюється система права і система законо-
давства, оскільки оперування здійснюється не 
правовими нормами, а статтями закону, які, як 
правило, не співпадають; по-друге, принижу-
ється чи зводиться нанівець значення логіки в 
правотворчій і правозастосовчій діяльності; по-
третє, правова норма позбавляється по суті хара-
ктерних рис державно-владного регулятора сус-
пільних відносин чи не “прив’язується” до умов 
її дії. Отже, дані положення не можуть бути 
сприйняті для характеристики структури норми 
фінансового права. 

Скороченню структурних елементів юри-
дичної норми протистоїть намагання їх збіль-
шити. Наприклад, А.С.Піголкін у так званих но-
рмах позитивного регулювання пропонує виді-
ляти суб’єктний склад (вказівку на суб’єктів, які 
попадають під дію норми) [20, с.23-24]. Ф.Н. Фа-
ткуллін ще одним потенційним елементом юри-
дичної норми називає вказівку на її мету [28, 
с.185, 188]. Викладені точки зору заслуговують 
уваги, проте, на нашу думку, не свідчать про не-
обхідність збільшення кількості структурних 
елементів фінансово-правових норм. Вказівка на 
мету регулювання певного виду відносин є різ-
новидом вихідних приписів фінансового законо-
давства. Стосовно суб’єктного складу, то вважа-
ючи його частиною гіпотези фінансово-правової 
норми, ми частково приєднуємося до точки зору 
О.О.Матюхіна, який під гіпотезою розуміє весь 
комплекс обставин, що мають правове значення і 
включають не лише юридичні факти та стани, 
але і якості суб’єктів права, процесуальні обста-
вини (способи і строки здійснення юридично 
значимих дій), правила дії правових норм в часі, 
в просторі, за колом осіб, шляхи вирішення пра-
вових колізій, тобто все, що породжує правові 
наслідки [13, с.66-73]. На нашу думку, способи і 
строки здійснення юридично значимих дій (на-
приклад, способи і строки фінансування) визна-
чаються диспозицією фінансово-правової норми, 
а правила її (норми) дії в часі, просторі, за колом 
осіб та шляхи вирішення правових колізій можна 
віднести до вихідних приписів фінансового за-
конодавства. 

Структура фінансово-правової норми є фо-
рмою її логічного викладу, яка проникнута внут-
рішньою єдністю складових частин. Гіпотеза не-
обхідна для норм, які впорядковують такий спе-
цифічний вид суспільних відносин як мобіліза-
ція, розподіл і використання централізованих та 
децентралізованих фондів державних коштів. 
Стосовно до подібної сфери не викликає ніяких 
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сумнівів твердження про те, що неможливо 
уявити собі фінансово-правову норму без зазна-
чення умов її реалізації. Норми, покликані регу-
лювати такі суспільні відносини, приводяться в 
рух лише при наявності конкретних життєвих 
ситуацій. Без описання моделі необхідної пове-
дінки, яке міститься в диспозиції, фінансово-
правова норма не зможе впорядковувати відно-
сини в сфері фінансової діяльності держави, 
впливати на поведінку її учасників. Саме диспо-
зиція включає моделі універсальних суспільних 
відносин, які складають серцевину цих норм. 
Крім того, кожна норма фінансового права пови-
нна бути наділена санкцією, оскільки без неї 
зникають межі необхідної поведінки. Норма без 
санкції перестає бути мірою, масштабом поведі-
нки, так як порушення цієї міри, вихід за вказані 
рамки не потягне за собою належну реакцію, за-
безпечену державним примусом, який здійснює в 
порядку “зворотного зв’язку” регулювання по-
рушених відносин.  

При цьому санкція може бути поєднана з 
диспозицією фінансово-правової норми в одній 
статті чи, набуваючи родового характеру, вине-
сена за її межі і вміщена в іншу статтю даного 
або навіть іншого нормативного акту. Прикла-
дом такої санкції є ч.1 пп. 17.1.1 Закону України 
“Про порядок погашення зобов’язань платників 
податків перед бюджетами та державними ці-
льовими фондами” від 21 грудня 2000 року, яка 
встановлює, що платник податків, який не подає 
податкову декларацію у строки, визначені зако-
нодавством, сплачує штраф у розмірі десяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян за 
кожне таке неподання або її затримку [1, Ст. 44]. 
Родовий характер даної санкції полягає в тому, 
що вона застосовується при недотриманні диспо-
зицій тих фінансово-правових норм, які визна-
чають строки та порядок подання податкових 
декларацій по сплаті будь-якого виду податку чи 
іншого платежу.  

Отже, пристосовуючи загальнообов’язкові 
елементи податкового закону, запропоновані 
П.С.Пацурківським [18, с.219], до структури но-
рми фінансового права, яка регулює податкові 
відносини, можна зробити висновок, що її гіпо-
теза включає суб’єкт оподаткування або плат-
ника податку, об’єкт оподаткування, джерело 
сплати податку та пільги по податку; диспозиція 
містить одиницю обкладання, ставку податку, 
строки його сплати, джерело акумуляції податку 
чи порядок розподілу сум податку між окремими 
ланками бюджету; санкція передбачає основні 

форми та види відповідальності за невиконання 
або неналежне виконання (часткове виконання) 
податкових зобов’язань (останнє не означає ото-
тожнення нами санкції фінансово-правової но-
рми і фінансово-правової відповідальності). При 
цьому наявність окремих елементів податкового 
закону не є обов’язковою для структури норми 
фінансового права (наприклад, не кожна гіпотеза 
може включати пільги при оподаткуванні).  

Принагідно хотілося б висловити деякі мі-
ркування щодо відображення структури фінан-
сово-правової норми в законодавстві. Вважаємо, 
що не можна повністю погодитися із пропозиці-
ями деяких учених законодавцю прагнути точ-
ніше відображати структуру норми фінансового 
права в тексті нормативного акта [32, с.71-73].   

На нашу думку, проблема відображення в 
законодавстві структури норми фінансового пра-
ва не може бути розв’язана однозначно. Най-
більш повно її повинні виражати крупні норма-
тивно-правові акти (Бюджетний кодекс, Подат-
ковий кодекс). Ця вимога не є обов’язковою для 
цілої системи підзаконних актів, які їх конкрети-
зують і існують для того, щоб полегшити орієн-
тування в них при регулюванні визначеного сус-
пільного відношення. В конкретизуючих актах 
можливі досить значні викривлення структури 
фінансово-правової норми, проте вони не впли-
нуть негативно на реалізацію фінансового права, 
якщо, як правильно зауважив С.М.Братусь, буде 
бажання неухильно дотримуватися законності, 
чітка робота юрисдикційних органів, висока сві-
домість посадових осіб [7, с.77].  

Підсумовуючи, варто зазначити, що три-
членна структура фінансово-правової норми до-
зволяє створювати життєздатну, ефективну сис-
тему державно-владного впливу на поведінку 
учасників суспільних відносин з приводу мобілі-
зації, розподілу і використання централізованих 
та децентралізованих фондів державних коштів. 
Її трьохелементний склад передбачає чітке ви-
значення самого варіанту необхідної поведінки, 
ситуації його дії, а також негативні наслідки 
майнового характеру, які забезпечують реаліза-
цію даного припису.  
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THE STRUCTURE OF THE FINANCIAL-LEGAL NORM 

 

Summary  

The article deals with the structure of the financial norm. The three elements of the financial norm are 
elucidated: that of hypothesis, disposition, and sanction; their interrelationships are under study as well. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ,  

ГАРАНТОВАНИХ УРЯДОМ УКРАЇНИ 

 
В Україні практика надання урядових га-

рантій розпочалась у 1992 році [5] і досягла кри-
тичної межі, коли прийшов час розрахунку. Так 
званий умовний державний борг став для Ук-
раїни цілком реальним у сумі 10,54 млрд. грн. 
($1,96 млрд.) станом  на 30 червня 2001 року [14, 
с.7]. До того моменту, близько 65 % від цієї суми 
було виплачено за рахунок бюджетних коштів, 
внаслідок невиконання підприємствами-пози-
чальниками умов кредитних угод. Станом на 1 
січня 2001 року, прострочена заборгованість перед 
державним бюджетом, яка виникла внаслідок не-
виконання суб'єктами господарської діяльності зо-
бов'язань за іноземними кредитами, становила 987 
млн. доларів США, в тому числі за кредитами, 
спрямованими на задоволення потреб агропроми-
слового комплексу, - 419 млн. доларів США (42 %), 
промисловості - 351 млн. (36%), галузі охорони 
здоров'я - 114 млн. (11%), у нафтопродуктах - 48 
млн. (5 %), інших потреб - 55 млн.  доларів США 
(6% загальної суми заборгованості).   

Відсутність чіткого нормативно-правового 
регулювання одночасно  призвела до того, що 
кредитні угоди укладались між фіктивними укра-
їнськими та іноземними фірмами, що уне-
можливило повернення багатьох кредитів. Були й 
інші недоліки - кредити надавались у зв’язаній то-
варній формі, в результаті чого національний това-
ровиробник перебував у гіршому становищі. Отож, 
очевидною є практика перекладання боргових зо-
бов’язань по кредитах, залучених під гарантії уря-
ду, з господарюючих суб’єктів на державу.  

Практика гарантування кредитних зо-
бов’язань урядом України стала критичною, що 
призвело до необхідності майже цілковитого її  
припинення. Зокрема, було прийнято Концепцію 
державної боргової політики на 2001 - 2004 роки, 
згідно з якою передбачається відмова від на-
дання державних гарантій  за  позиками,  що на-
даються  шляхом  фінансування  закупівлі  іно-
земних товарів,  за винятком пільгових позик від 
міжнародних  фінансових  організацій; активізу-
вати роботу з відшкодування витрат державного 
бюджету, які виникли внаслідок виконання гара-
нтійних  та  боргових  зобов'язань держави за 
кредитами, в тому числі іноземними [13]. Стат-

тею 11 Закону України “Про Державний бюджет 
України на 2002 рік”, встановлено заборону на-
давати державні гарантії при одержанні кредитів 
суб’єктами підприємницької діяльності, крім 
кредитів, які надаються міжнародними фінансо-
вими організаціями, або на умовах співфінансу-
вання разом із міжнародними фінансовими орга-
нізаціями, а також повернення яких передбача-
ється здійснювати за рахунок коштів державного 
бюджету за погодженням з Верховною Радою 
України. Суб’єкти підприємницької діяльності – 
позичальники іноземних кредитів, щодо яких 
прийнято рішення про надання державних гаран-
тій, при отриманні таких гарантій, зобов’язані 
подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гаран-
тії банків, фінансові показники яких відповіда-
ють вимогам, визначеним Національним банком 
України, або оформити заставу майна, та спла-
чують до державного бюджету плату за їх отри-
мання, розмір якої встановлюється Кабінетом 
Міністрів України [2]. 

Водночас, чіткого законодавчого регулю-
вання цих відносин, на жаль, немає. Законодавче 
регулювання зовнішнього державного боргу 
відсутнє взагалі. Відрадно, що все ж таки ос-
новні засади боргової політики визначено в 
Бюджетному кодексі України, хоч, на нашу ду-
мку, було б доцільно визначити державний борг 
окремим розділом із більш широким змістом. 
Згідно з кодексом, Кабінет Міністрів України в 
особі Міністра фінансів України, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим в особі Міністра 
фінансів Автономної Республіки Крим та міські 
ради в особі керівників їх виконавчих органів 
можуть надавати гарантії щодо виконання бор-
гових зобов’язань, суб’єктам, винятково у межах 
повноважень, установлених відповідно законом 
про Державний бюджет чи рішенням про місце-
вий бюджет. Важливо, що гарантії надаються 
лише на умовах платності, строковості, майно-
вого забезпечення та зустрічних гарантій, отри-
маних від інших суб’єктів. У разі невиконання 
юридичними особами своїх зобов’язань органи 
стягнення застосовують механізм стягнення цієї 
заборгованості у порядку, передбаченому зако-
ном для  стягнення не внесених у строк податків 
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і неподаткових платежів, включаючи погашення 
такої заборгованості за рахунок майна боржни-
ків. Граничний обсяг надання гарантій встанов-
люється на кожний бюджетний період відпові-
дно законом про Державний бюджет чи рішен-
ням про місцевий бюджет [1]. 

Конкретні правовідносини з приводу на-
дання державних гарантій, виникають на під-
ставі нормативно-правових актів Кабінету Міні-
стрів України [6; 7; 8; 9; 10]. Так, рішення про 
надання юридичним особам – резидентам права 
використання іноземних кредитів приймаються 
на засіданні Кабінету Міністрів України і офор-
млюються відповідною постановою. Водночас, 
хочеться наголосити на необхідності законодав-
чого закріплення положення про те, що таке рі-
шення повинно прийматись колегіально. Більше 
того, якщо сума гарантії значна, то вона повинна 
фіксуватись у законі про Державний бюджет на 
відповідний рік. Це ж повинно стосуватись і ви-
значення загальної суми виданих гарантій. Чин-
ний порядок передбачає оформлення рішення 
про надання іноземного кредиту за умов валют-
ної самоокупності; умови укладення юридичною 
особою та уповноваженим банком кредитних та 
інших угод, а також договорів застави, поруки 
або укладення договору страхування. Вважа-
ється, що ці умови повинні бути загальними і 
єдиними абсолютно для всіх позичальників без 
винятку. Спосіб забезпечення кредиту повинен 
покривати: суму основного боргу, відсотків за 
користування кредитом, витрати на його обслу-
говування тощо. 

Оформлення індивідуальних гарантій Ка-
бінету Міністрів України, здійснюється Мініс-
терством фінансів та відповідними державними 
органами, за поданням банку-агента, після укла-
дення індивідуальної угоди між Міністерством 
фінансів України та юридичною особою, де ви-
значається механізм бюджетних витрат. Після 
одержання оригіналів гарантій, банк-агент укла-
дає з іноземним кредитором індивідуальну кре-
дитну угоду і надсилає необхідні документи. У 
разі надання гарантії, юридична особа (позича-
льник) перераховує на рахунок Міністерства фі-
нансів України плату до 1%річних сум гарантії у 
терміни, визначені внутрішньою угодою з бан-
ком-агентом . 

Cпособи забезпечення гарантійних зо-
бов’язань та уникнення перекладення суми боргу 
на бюджет: застава, поручительство, страху-
вання; Міністерство фінансів може здійснювати 
продаж права вимоги за борговими зо-

бов’язаннями під гарантії уряду. Крім цього, ба-
нки-агенти можуть надавати зустрічні гарантії на 
користь уряду і визначати прийнятність і достат-
ність майнового забезпечення юридичних осіб 
самостійно. 

У цьому зв’язку, необхідно зазначити, що 
банки-агенти повинні: передбачати у внутрішніх 
угодах з позичальником вимогу щодо резерву-
вання в банку-агента на рахунку Головного 
управління Держказначейства коштів, у валюті 
кредиту для здійснення планових платежів з по-
гашення та обслуговування боргу (за 20 діб до 
дати їх здійснення). Інформувати Міністерство 
фінансів, органи Державної податкової служби 
та інші, про ненадходження цільових коштів; 
передбачати право звернення стягнення на пред-
мети застави, чи реалізації договорів поруки, 
тощо для покриття витрат з державного бюджету 
та банку-агента. 

У разі невиконання позичальником своїх 
боргових зобов’язань, і відповідно здійснення 
виплат з Державного бюджету, органи Держав-
ної податкової служби, за поданням Міністер-
ства фінансів, банку-агента здійснюють стяг-
нення на заставлене майно або порушують спра-
ву про банкрутство. З 2001 року, відшкодування 
витрат з Державного бюджету за державними 
гарантіями по забезпеченню іноземних кредитів, 
здійснюється за механізмом стягнення не внесе-
них у строк податків і неподаткових платежів, 
включаючи й погашення такої заборгованості за 
рахунок майна боржників органами державної 
податкової служби. 

Згідно зі ст.50 Закону України “Про Дер-
жавний бюджет України на 2002 рік”, в 2002 ро-
ці забороняється провадити реструктуризацію 
або списання заборгованості, зокрема  за креди-
тами, залученими державою або під державні 
гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 
року, а також заборонити надавати відстрочку 
щодо термінів їх сплати [2]. Тим не менше, та-
кий механізм в Україні існував. Це передбачало 
надання позички, сума якої дорівнює сумі про-
строченої заборгованості юридичної особи за 
кредитом, залученим державою на засадах плат-
ності, поверненості, строковості. Розмір такої 
позички повинен був перевищувати суму річних 
платежів з погашення та обслуговування кре-
диту; суму заборгованості; відсотки та інші пла-
тежі іноземному банку та плату за надання гара-
нтії. Ці позики забезпечувались заставою або по-
рукою і повертались протягом трьох років рів-
ними платежами не рідше одного разу на рік. 
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Зрозуміло, що відносини з приводу держа-
вного гарантування зобов’язань третіх осіб по-
винні мати чітке правове регулювання і відпові-
дати цілому ряду принципів, які мусять бути за-
кріплені на законодавчому рівні і не можуть по-
рушуватись за будь-яких обставин: 

I. Принцип законності. Порядок утво-
рення, обслуговування, управління та погашення 
державного боргу повинен визначатись спеціа-
льним законом “Про Державний борг України”. 
В законі необхідно визначити поняття та види 
державного боргу; джерела його формування; 
правовий статус та повноваження органів держа-
вної влади в сфері державного боргу тощо. Зок-
рема, щодо державних гарантій, то необхідно: 
визначити граничного розмір (еквівалент) умов-
ного державного боргу в бюджетному періоді. 
Це автоматично визначатиме можливість на-
дання державних гарантій у відповідному бю-
джетному році; закріпити положення про вста-
новлення верхньої межі  суми державних гаран-
тій, що надається в національній  та іноземній 
валюті, оскільки це є основним критерієм для 
віднесення відповідної суми до внутрішнього чи 
зовнішнього державного боргу; встановити по-
рядок затвердження сум державних гарантій, що 
надаються, і, імовірно, можуть зараховуватись 
до державного боргу України. Йдеться про пра-
вовий документ, який повинен бути затвер-
джений (ратифікований Верховною Радою Укра-
їни) із точним визначенням позичальників; суми 
гарантованих позик, суми гарантій, усіх суб’єк-
тів даних правовідносин, строки на які беруться 
позики тощо. Державна гарантія в особливо ве-
ликих розмірах (встановлення суми чи еквівале-
нту), яка надається одному позичальнику, пови-
нна бути обов’язково зафіксована в законі про 
бюджет на відповідний бюджетний період із за-
значенням найменування суб’єкта господарю-
вання – позикоодержувача; підстави надання 
державних гарантій суб’єктам господарювання. 
Державні гарантії повинні надаватись на конкур-
сній основі і бути інвестиційно привабливими; 
порядок процесуального оформлення державної 
гарантії та вжиття всіх необхідних заходів, щодо 
зустрічних гарантій або інших способів забезпе-
чення кредиту; вимоги щодо форми  державної 
гарантії та її змісту. Очевидно, що договір гаран-
тії повинен укладатись  у письмовій формі. При 
цьому повинна бути зазначена назва гаранта 
(Кабінет Міністрів України) та органу, який ви-
дає її від імені гаранта (Міністерство фінансів 
України); сума гарантії; строк гарантії; відпові-

дальність гаранта; відповідальність позичаль-
ника перед гарантом; розмір і порядок сплати  
винагороди за надання гарантії тощо; повнова-
ження державних та інших органів у сфері здійс-
нення контролю за ефективним і цільовим ви-
користанням залучених ресурсів; порядком здій-
снення розрахунків із кредитором і бюджетом за 
надання гарантії; відповідальність позичальника 
за порушення боргових зобов’я-зань, гаран-
тованих урядом; право держави вимагати від бо-
ржника відшкодування бюджетних витрат, за оде-
ржаним ним кредитом; умови, порядок та підстави 
реструктуризації кредитів, наданих під державні 
гарантії, або їх повна заборона.   

II. Принцип звітності. Зідно з Бюджет-
ним кодексом України, від імені  Уряду, держа-
вні гарантії надаються Міністром фінансів Укра-
їни. Відповідно, на нього повинен  покладатися 
обо-в’язок звітування перед Верховною Радою 
України про стан та структуру державного бо-
ргу, зокрема щодо державних гарантій: про зага-
льну суму гарантій, наданих в відповідному бю-
джетному періоді та розмір державного умов-
ного боргу в загальній сумі минулих років; інфо-
рмування про видані гарантії по всіх одержува-
чах гарантій; про виконання ними зобов’язань, 
що забезпечуються державними гарантіями, а 
відповідно стан та динаміку зростання (змен-
шення) розміру умовного державного боргу; 
здійснення державою платежів по наданих гара-
нтіях тощо.  

III. Принцип прозорості. Звіт про стан, 
структуру та динаміку державного боргу пови-
нен  бути обов’язково опублікований у засобах 
масової інформації.  

IV. Принцип відповідальності усіх суб’єк-

тів правовідносин у сфері умовного державного 

кредиту.  
V. Законодавче закріплення основних ви-

мог і принципів надання гарантій місцевими ор-

ганами (муніципальні гарантії).  

Підсумовуючи, наголосимо на тому, що 
суми державних запозичень це не доходи бю-
джету, а надходження, які повинні погашатись. 
Позики гарантовані урядом, це навіть не надхо-
дження, тобто держава не має значного прямого 
матеріального інтересу в цих відносинах. Але в 
будь-якому випадку це – державні видатки, або 
імовірні державні видатки. Тому ці відносини по-
винні мати чітке правове регулювання, з тим, щоб 
держава не була в збитку по здійснюваних кредит-
них операціях -  власних або  гарантованих. 
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Summary 

The article analyses existing practice of legal regulation concerning utilization of loans taken as state 
guaranty. It also defines principles that should be considered while issuing credits under the guaranties of 
the Covernment. 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 154. Правознавство.                                                99 

УДК 347.73 

© 2002 р.   О.О. Дмитрик 
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків 

 

ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

І ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ 

 
Сьогодні Україна йде шляхом реформу-

вання, вдосконалення і розвитку економічних, 
соціально-політичних і правових відносин. Гли-
бокі зміни відбуваються й у змісті фінансової 
діяльності держави, що впливає в цілому на ха-
рактер та особливості відносин, які складаються 
з приводу формування, розподілу, перерозподілу 
і витрачання централізованих і децентралізова-
них фондів грошових коштів. Складні процеси 
реформування торкнулися фінансової системи 
України: з’являються нові та набувають дещо 
іншого сенсу фінансово-правові інститути та ді-
яльність фінансових органів. Крім того, зміню-
ється зміст ланок фінансової системи, їх внутрі-
шня побудова і взаємодія між собою. Погляди на 
вирішення цих складних проблем різноманітні. 
Тому питання щодо визначення фінансової сис-
теми України, її складових чинників, змісту фі-
нансових правовідносин, які входять до неї, на-
лежного правового врегулювання цих суспіль-
них зв’язків є гостро дискусійним. 

У сучасній правовій науці під системою 
розуміється “цілісна сукупність взаємо-
пов’язаних елементів”. Але специфіка системи, 
на що вказується в літературі, “не вичерпується 
особливостями складових її елементів, а міс-
титься перед усім у характері зв’язків та відно-
син між ними” [12, с. 5]. Особливості ж фінансо-
вої системи, на наш погляд, обумовлюються на-
самперед напрямками фінансової діяльності 
держави. 

У фінансово-правовій літературі існує де-
кілька точок зору щодо визначення фінансової 
системи. Є слушними у цьому питанні позиції 
таких вчених як Ю.А. Ровинський, 
О.Н.Горбунова, М.В.Карасьова, що визначають 
фінансову систему у двох аспектах: а) як сукуп-
ність різних фінансових відносин (фінансових 
інститутів, ланок, сфер), урегульованих нормами 
фінансового права, кожне з яких сприяє ство-
ренню, розподілу та використанню відповідних 
фондів грошових коштів; б) як сукупність дер-
жавних органів і установ, які виконують у межах 
своєї компетенції фінансову діяльність [13, с. 7-
13; 19, с. 15-19; 8, с. 10-13]. У науковій літературі 
зазначається, що сукупність одних і тих фінансо-

вих органів мають назву і “фінансова система”, і 
“система фінансових органів”, і “фінансовий 
апарат”. Визначаючи зміст фінансової системи у 
другому аспекті, необхідно пояснити, що вона 
являє собою “розгалужену мережу фінансових 
органів і кредитних установ, які здійснюють без-
посереднє керівництво фінансовою діяльністю 
держави” [12, с. 9], тобто спрямовують, керують, 
планують і контролюють всі напрямки діяльнос-
ті держави у сфері фінансів. Взагалі ці органи від 
міри їх участі у фінансової діяльності можливо 
поділити на: а) органи, що здійснюють керівниц-
тво фінансами у зв’язку з виконанням своїх ос-
новних функцій і завдань; б) органи, для яких 
сама фінансова діяльність є основною [16,с. 
32,33]. Функціонування цих органів повинно на-
лежним чином регулюватися відповідними нор-
мативними актами держави. Законодавець зо-
бов’язаний вказати вихідний, базовий стан фі-
нансових органів, тобто певним способом вста-
новити їх правовий статус. Але що ми бачимо на 
практиці? Має місце неузгодженість положень 
різних нормативних актів. Це дає змогу різного 
тлумачення правових норм в результаті чого ви-
никає багато непорозумінь, створюються умови 
для фінансових правопорушень. Ілюструючи це, 
зазначимо один з багатьох прикладів: указом 
Президента України від 15.12.99 [5] була рефор-
мована структура центральних органів виконав-
чої влади, наслідком чого стала зміна підпоряд-
кованості Державної контрольно-ревізійної слу-
жби України. Робота цього органу відповідно до 
вище наведеного нормативного акту направля-
ється і координується Кабінетом Міністрів Укра-
їни через міністра фінансів. Поряд з тим право-
вий статус Державного контрольно-ревізійного 
управління визначається законом України “Про 
Державну контрольно-ревізійну службу в Украї-
ні”, де закріплюється, що зазначений орган діє 
при Міністерстві фінансів і підпорядковується 
йому [3]. Державне контрольно-ревізійне управ-
ління, вирішуючи завдання, поставлені перед 
нею державою у особі законодавця, мусить до-
держуватися норм закону, що повинні бути вста-
новлені тільки у чіткій та ясній формі, виключа-
ючи багатозначне їх тлумачення, а це в свою 
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чергу буде гарантом здійснення ретельного і не-
упередженого фінансового контролю. На наш 
погляд сьогодні дуже гострим постає питання 
про швидке прийняття закону, який належним 
чином врегулює і детально впорядкує відносини, 
що складаються в сфері здійснення державою 
дій при реалізації нею контрольної функції у фі-
нансовій діяльності. Цей закон повинен чітко 
встановлювати правовий статус органів, що здій-
снюють фінансову діяльність, їх підпорядкова-
ність, ретельно визначати функції, компетенцію і 
відповідальність за вчинені дії. На необхідність 
розробки та внесення на розгляд Верховній Раді 
України проект закону про державний контроль 
за дотриманням бюджетного законодавства та 
відповідальність за бюджетні правопорушення 
вказує також п.5 прикінцевих положень Бюдже-
тного кодексу України [2]. 

Зазначимо особливості точки зору 
С.Д.Ципкіна, який стверджує, що єдино прави-
льним є визначення фінансової системи у її пер-
шому значенні – як сукупності різних фінансо-
вих ланок. Вони виступають як самостійні фі-
нансові інститути, що мають “крім загального 
призначення і специфічні завдання” [20, с. 7]. 
Свій погляд правник-фінансист обґрунтовує на-
ступним чином: “... не можна поєднувати в од-
ному понятті об’єктивно існуючі фінансові від-
носини, тобто економічні відносини розподілу 
сукупного продукту і національного доходу, і 
створювані державою установи... До речі, жоден 
з авторів не говорить про входження державних 
органів, установ у систему ... фінансів. Адже си-
стема... фінансів – це лише інша назва фінансо-
вої системи...”[20, с. 6]. На наш погляд, не можна 
не погодитися з цими зауваженнями й обґрунту-
ванням вченого. Як було зазначено раніше, фі-
нансова система України являє собою сукупність 
різних ланок фінансових відносин (фінансових 
інститутів), урегульованих фінансово-правовими 
нормами, за допомогою яких держава утворює, 
розподіляє, перерозподіляє і використовує 
централізовані і децентралізовані фонди грошо-
вих коштів. У процесі вдосконалення фінансової 
системи України, відбуваються повсякчасні змі-
ни у змісті окремих фінансових правовідносин, 
фінансово-правових інститутів і співвідношенні 
між ними. Тому немає певної єдності поглядів 
науковців у визначені місця і змісту складових 
чинників фінансової системи. Наприклад, роз-
ширення ролі та значення норм податкового пра-
ва викликають дискусії стосовно місця податко-
вого права в правовій системі та визначення 

останнього як інституту фінансового права [15, 
с. 115; 9, с. 9], підгалузі фінансового права [7, с. 
121], самостійного фінансово-правового інститу-
ту з перспективами подальшого розвитку [18, с. 
225] або взагалі окремої галузі права [10, с. 337]. 
У зв’язку з швидким зростанням та розвитком 
фінансів недержавної форми власності, мається 
на увазі фінанси підприємств, установ, організа-
цій і окремих галузей господарства, що тради-
ційно мають назву децентралізовані фінанси, 
виникає необхідність нового підходу до врегу-
лювання в нових економічних умовах правовими 
нормами цих якісно відмінних від раніше існую-
чих (за радянських часів) фінансових відносин, 
тому що відповідним чином урегульовані децен-
тралізовані фінанси належно зможуть забезпечи-
ти господарську діяльність необхідними грошо-
вими коштами, фінансування науково-технічного 
прогресу, стимулювання економіки, своєчасність 
розрахунків з бюджетом та іншими централізо-
ваними фондами коштів держави. 

Кожна ланка фінансової системи являє со-
бою сукупність фінансових відносин, які мають 
свою специфіку і особливості. Група цих взає-
мопов’язаних і однорідних в залежності від 
форм та методів створення, розподілу, перероз-
поділу і витрачання фондів грошових коштів 
відносин, які виконують різну роль у суспільно-
му відтворенні, урегульованих нормами фінан-
сового права, складає відповідний фінансово-
правовий інститут. У теорії права правовий ін-
ститут визначають як сукупність правових норм, 
що складають відокремлену частину галузі права 
і регулюючих відповідний вид, сторону однорід-
них суспільних відносин [14, с. 279]. Тому, як 
вірно зазначає С.Д.Ципкін, “фінансово-правовий 
інститут відрізняється від усієї галузі фінансово-
го права головним чином обсягом предмету пра-
вового регулювання. Він регулює тільки 
об’єктивно складену відносно відокремлену час-
тину взаємопов’язаних фінансових відносин...” 
[20, с. 23]. Таким чином, наявність фінансово-
правових інститутів (ланок) обумовлено різно-
манітністю і багатогранністю змісту фінансово-
правових відносин, що виникають у процесі фі-
нансової діяльності держави. Фінансово-
правовий інститут повинен регулювати з “потре-
буємою деталізацією типове суспільне відно-
шення” і у силу цього набуватиме відносної са-
мостійності, усталеності і автономності функці-
онування [20, с. 23]. 

Фінансова система, як вказував 
Ю.А.Ровинський, характеризується наступними 
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важливими ознаками: 1) здійсненням розподіль-
чих та контрольних функцій, що проявляються у 
процесі планомірної мобілізації й витрачанні 
грошових коштів, складаючи частину національ-
ного доходу; 2) єдністю, яка базується на системі 
господарства і його плановості [11, с. 48]. На 
наш погляд, треба погодитися з цим тверджен-
ням відомого радянського правника. Отже, не 
зважаючи на розмежування ланок фінансової 
системи, сфер діяльності й застосування різних 
специфічних форм і методів створення, розподі-
лу і перерозподілу та витрачання грошових кош-
тів у кожній окремій ланці, вона за своєю суттю 
є єдиною, бо 1) має витоки з особливостей дер-
жавного устрою України [1]; 2) ґрунтується на 
єдиному джерелі ресурсів усіх ланок цієї систе-
ми (національному доході). Вірно зазначає і 
С.І.Берлін, що взаємозв’язок і взаємозалежність 
складових ланок фінансової системи обумовлені 
єдиною сутністю фінансів [6, с. 68]. 

Науковці керуються різними критеріями, 
визначаючи склад фінансової системи. Напри-
клад, економіст-фінансист В.М.Радіонова виріз-
няє такі сфери фінансової системи: а) фінанси 
підприємств, установ і організацій; б) страхуван-
ня; в) державні фінанси [17, с. 20, 21]. У основі її 
класифікації лежить характер діяльності 
суб’єктів та їх роль у суспільному виробництві 
На нашу думку, такий поділ не виявляє повної 
специфіки засобів і методів акумуляції, розподі-
лу, перерозподілу та витрачання грошових кош-
тів, тому ці сфери в свою чергу вона теж “розби-
ває” на складові частини. 

Ю.А.Ровинський, визначаючи фінансову 
систему, до її складу відносить наступні фінан-
сово-правові інститути: а) бюджетну систему; б) 
фінанси підприємств і галузей господарства; в) 
державний кредит; г) державне соціальне стра-
хування; д) державне майнове і особисте страху-
вання; е) короткостроковий і довгостроковий 
кредит [11, с. 48], що на наш погляд, є дуже де-
талізованим, деякі ланки не мають належного 
ступеню деталізації й відокремленості. 

Л.К.Воронова до складу фінансової систе-
ми України відносить: а) загальнодержавні 
централізовані фонди (державний бюджет Укра-
їни); б) фінанси державного соціального страху-
вання у вигляді Пенсійного фонду і фонду соціа-
льного страхування; в) Фонд для здійснення за-
ходів по ліквідації наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи та соціальному захисту населення то-
що; г) децентралізовані фонди (фінанси галузей 
народного господарства, підприємств різних 

форм власності та установ і організацій); д) кре-
дит (банківський і державний); е) місцеві бю-
джети (централізовані фонди для окремих тери-
торій для задоволення інтересів населення); є) 
страхування [15, с. 10]. Такий підхід до складу 
фінансової системи є дещо розгалуженим і дета-
лізованим. За основу класифікації у цьому випа-
дку прийняті родові ознаки, що мають витоки з 
економічного змісту цих фінансових відносин, 
але також враховують певну їх одноманітність, 
особливості управління фінансами, зокрема, ви-
значеність форм і методів їх фінансово-
правового регулювання, відбивають особливості 
розвитку держави в умовах переходу до ринкової 
економіки. 

Н.І.Хімічева обумовлює зміст фінансової 
системи новими політичними і економічними 
умовами існування країни і виокремлює наступні 
її ланки (інститути): а) бюджетну систему, до 
якої входять державні і місцеві бюджети; б) по-
забюджетні цільові фонди; в) фінанси підпри-
ємств, об’єднань, організацій, установ, галузей 
народного господарства; г) майнове і особисте 
страхування; д) кредит (державний і банківсь-
кий). Вона зазначає, що всі ланки мають спільні 
властивості фінансів як економічної категорії, 
але завдяки їх особливостям по-різному вплива-
ють на соціально-економічні процеси [18, с. 3]. 

Існують й інші точки зору щодо визначен-
ня змісту фінансової системи [19, с. 15; 8, с. 11 та 
ін.], на яких ми не будемо зупинятися, тому що в 
них відтворюються вище наведені погляди, але з 
деякими незначними змінами і модифікаціями. 
Адже усі вище вказані науковці не заперечують, 
що: 1) провідне місце у фінансовій системі на-
лежить бюджетній системі, тобто заснованій на 
економічних відносинах, які врегульовані право-
вими нормами, сукупності видів бюджетів, існу-
ючих на території держави і за допомогою яких 
здійснюється мобілізація, розподіл, перерозподіл 
та витрачання грошових коштів. Треба вказати, 
що нещодавно був прийнятий Бюджетний кодекс 
України, яким визначаються засади бюджетної 
системи України, її структура, принципи, правові 
засади функціонування, основи бюджетного 
процесу і між бюджетних відносин та відповіда-
льність за порушення бюджетного законодавства 
[2]. 2) і вихідною ланкою, основою фінансової 
системи є фінанси підприємств, об’єднань, уста-
нов, організацій і окремих галузей господарства 
(децентралізовані фінанси), тому що вони безпо-
середньо впливають на процеси створення суспі-
льного продукту і національного доходу, які по-
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тім розподіляються, перерозподіляються і вико-
ристовуються завдяки фінансової системі. Зазна-
чимо, що в цій сфері обертаються значні об’єми 
фінансових  ресурсів, які певним чином врегу-
льовані правом і підлягають жорстокому фінан-
совому (податковому) контролю з боку держави. 
Децентралізовані фінанси являють собою значне 
джерело для формування державою різноманіт-
них фондів грошових коштів. 

На наш погляд, слід також виокремлювати 
наступні ланки фінансової системи: 1) страху-
вання, тобто суспільні відносини з приводу фор-
мування централізованих і децентралізованих 
грошових і майнових страхових фондів, що за-
безпечують захист інтересів громадян та юриди-
чних осіб у разі настання певних подій (страхо-
вих випадків); 2) кредитну систему, яка включає 
державний кредит, що відбиває фінансові від-
ношення з приводу мобілізації державою тимча-
сово вільних грошових коштів юридичних і фі-
зичних осіб для задоволення державних потреб; і 
банківський кредит – суспільні (економічні) від-
носини з приводу акумуляції банками тимчасово 
вільних грошових коштів держави, юридичних 
та фізичних осіб, що надаються суб’єктам госпо-
дарювання і населенню за умов строковості, по-
воротності, відплатності; 3) фінансові відносини, 
спрямовані на формування позабюджетних фон-
дів, які мають цільове призначення, створюються 
за рахунок обов’язкових відрахувань платників 
податків і дозволяють ефективно й доцільно фі-
нансувати найважливіші державні потреби у со-
ціальній сфері (наприклад, Пенсійний фонд), що 
повинні належним чином врегульовуватися пра-
вовими нормами. Але законом України “Про 
Державний бюджет України на 2001 рік” було 
заборонено створення позабюджетних фондів 
[4]. 

Зазначимо, що нові фінансові інститути, 
які з’являються сьогодні у фінансовій системі 
України, повинні обов’язково закріплюватися у 
праві, набувати юридичного оформлення. Тому 
законодавець повинен приділяти правовому вре-
гулюванню фінансової системи України дуже 
пильну увагу. Треба докладніше визначати 
об’єкт правового впливу, вибирати найбільш до-
цільні й дійові засоби і методи правового регу-
лювання, що властиві фінансовому праву. 

Підсумовуючи вище викладене вкажемо, 
що фінансова система, яка являє собою сукуп-
ність різних фінансових інститутів, за допомо-
гою яких здійснюється рух державних грошових 
фондів і може і повинна змінюватися, адже 

Україна переходе до ринкової економіки. Але 
цей перехід повинен супроводжуватися не тільки 
розвитком фінансових правовідносин, а й підви-
щенням активності дії усіх ланок фінансової си-
стеми країни. 

 

Список літератури 

 
1. Конституція України від 28.06.96 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 
30. – Ст. 141. 

2. Бюджетний кодекс України від 
28.06.2001 р. // Офіційний вісник України. – 
2001. – № 29. – Ст. 1291. 

3. Закон України “Про контрольно-
ревізійну службу в Україні” від 26.01.93 р. // Ві-
домості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. 
– Ст. 110. 

4. Закон України “Про Державний бюджет 
України на 2001 рік” від 7.12.2000 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 
30. 

5. Указ Президента України “Про зміни в 
структурі центральних органів виконавчої вла-
ди” від 21.12.99 р. // Офіційний вісник України. – 
1999. – № 50. – Ст. 2435. 

6. Берлин С.И. Теория финансов: Учеб. по-
собие. – М.: Приор, 2000. – 256 с. 

7. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансо-
вое право: Учеб. пособие. – М.: Юриспруденция, 
2000. –304 с. 

8. Карасёва М.В. Финансовое право. Общ. 
часть: Учебник. – М.: Юристъ, 1999. –256 с. 

9. Кучерявенко М.П. Основи податкового 
права: Навч. посібник. – Харків: Легас, 2001. –
304 с. 

10. Налоговое право: Учеб. пособие / Под 
ред. С.Г.Пепеляева. – М.: ИД ФБК- ПРЕСС, 
2000. – 408 с. 

11. Ровинский Е.А. Основные вопросы тео-
рии советского финансового права. – М.: Юрид. 
лит., 1960. –191 с. 

12. Система советского законодательства / 
Под ред. И.С.Самощенко. – М.: Юрид. лит., 
1980. – 328 с. 

13. Советское финансовое право: Учебник / 
Под ред. Е.А.Ровинского. – М.: Юрид. лит., 1978. 
– 344 с. 

14. Теория государства и права: Учебник / 
Под ред. С.С.Алексеева. – М.: Юрид. лит., 1985. 
– 480 с. 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 154. Правознавство.                                                103 

15. Фінансове право: Навч. посібник / Авт. 
кол. Д.А.Бекерська, Л.К.Воронова та ін. – К.: 
Вен турі, 1995. – 272 с. 

16. Фінансове право: Підручник / Відп. ред. 
Л.К.Воронова. – Х.: Консум, 1998. –496 с. 

17. Финансы: Учебник / Под ред. 
В.М.Радионовой. – М.: Финансы и статистика, 
1995. –432 с.  

18. Финансовое право: Учебник. Отв. ред. 
Н.И.Химичева, - М.: Изд-во БЕК, 1996. – 525 с. 

19. Финансовое право: Учебник / Под ред. 
О.Н.Горбуновой. –М.: Юристъ, 1996. – 400 с. 

20. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые инс-
титуты, их роль в совершенствовании финансо-
вой деятельности Советского государства. –М.: 
Изд-во МГУ, 1983. – 80 с. 

 

Стаття надійшла до редколегії 



Проблеми правового регулювання боргових зобов’язань, гарантованих урядом України 

104                                             Науковий вісник Чернівецького   університету. 2002. Випуск 154. Правознавство. 

УДК 347.73 

© 2002 р.   Д.А. Кобильнік 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків 

 

СИСТЕМА ЕЛЕМЕНТІВ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПОДАТКУ ЯК ПОХІДНА ФОРМА  

ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ 

 

Виходячи зі змісту предмета і методу ре-
гулювання в податковому праві і треба, на наш 
погляд, формувати підхід до визначення подат-
кового обов’язку. При цьому хотілося б зробити 
декілька зауважень.  

По-перше, категорія податкового обов’яз-
ку відноситься лише до платників податків. Зви-
чайно треба враховувати, що реалізують ці 
обов’язки платники  при участі податкових орга-
нів, які контролюють та управляють виконанням 
обов’язків платниками податків. Відповідні 
обов’язки складають і правосуб’єктність подат-
кових органів, але вони не мають відношення до 
нашого дослідження.  

По-друге, аналізуючи поняття податкового 
обов’язку, необхідно підкреслити, що мова 
йдеться саме про обов’язок, а не зобов’язання. 
Справді, у свій час Є.А.Ровинський розглядав 
поняття податкового зобов’язання, але бачив йо-
го в безумовній і однобічній формі [16, с.136]. 
Саме тому більш зручно використовувати по-
няття податкового обов’язку, як реалізацію чіт-
кого імперативного веління з боку держави, ніж 
податкового зобов’язання, яке передбачає своє-
рідну певну рівність зобов’язаної та уповнова-
женої сторін. Саме тому ми не можемо погоди-
тися з характеристикою податкових відносин як 
зобов’язуючих С.Г. Пєпєляєвим, тим більше, що 
він і сам підкреслює, що зобов’язання – тради-
ційно поняття цивільно-правове, яке податкове 
законодавство позичає серед цивілістичного тех-
ніко-юридичного інструментарію [11, с.138, 
139]. Подібні твердження, щодо переплетіння, 
уніфікації податкового і цивільного законодав-
ства, висловлюють і інші дослідники [7, с.80]. 
Виходячи з цього, нам  здається складним дове-
сти  значні  аргументи  щодо використання  у  
податковому праві категорії податкового зо-
бов’язання. І це, як ми вважаємо, повинно при-
звести до узгодження податкового законодавства 
та виключення із нього подібних підходів. Саме 
тому хотілось би приєднатися до положення 
С.Г.Пєпєляєва, коли він наполягає на необхідно-
сті чіткого розмежування сфери регулювання 
цивільним та податковим законодавством [10, 
с.138]. При цьому він обґрунтовано підкреслює, 

що природа податкових правовідносин обумов-
лює і особливості їх регулювання шляхом мето-
дів владних приписів, якому характерно  пере-
важання зобов’язань, а не дозволів чи заборон 
[10, с.133, 134].  

По-третє, податковий обов’язок є певною 
системною, збірною категорією, яка охоплює 
досить широке коло різновидів обов’язків, за до-
помогою яких реалізується  конституційний 
обов’язок щодо сплати податків та зборів. Поді-
бна конституційна норма закріплює, немовби 
родовий напрямок видової деталізації обов’язків 
платників податків, що являє собою систему 
обов’язків податкового обліку, сплати  та подат-
кової звітності [8, с.244].  

Податковий обов`язок, як система відно-
син щодо податкового обліку, сплати та подат-
кової звітності регулюються державою через 
значне коло відносин. Так, відповідними право-
вими формами регламентуються обов`язки та 
права органів, які управляють процесом справ-
ляння податків [12], закріплює вичерпний пере-
лік обов`язків [14, Ст.9], прав [14, Ст.9]  та під-
став відповідальності платників податків [6, 
с.104, 105]. 

Але, хотілося б звернути увагу, на інший 
аспект забезпечення виконання податкового 
обов`язку. Ми вважаємо, що закріплюючи права 
та обов`язки щодо виконання податкового 
обов`язку, за платниками або компетенцію орга-
нів, які контролюють цю сплату, держава вико-
ристовує прямий засіб визначення податкового 
обов`язку, доповнюючи його похідним засобом 
закріплення та визначення податкового обов`яз-
ку. Здійснюється   це   через  закріплення елеме-
нтів правового   механізму    податків.   Справді,  
так податковий обов`язок, як певний лозунг, пе-
вна норма-принцип, набуває деталізації, зручно-
сті, можливості для застосування тоді, коли по-
даток визначено, як сукупність складових елеме-
нтів його правового механізму. Саме через ви-
значення платника, зрозуміло, на кого розповсю-
джується обов`язок по обліку, сплаті, та звітності 
щодо конкретних податків. Обмеження об`єктів 
оподаткування, визначає саме ті об’єкти, наявні-
стю яких у платника законодавець пов`язує ви-
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никнення податкового обов`язку. Закріплення 
певної ставки оподаткування фактично визначає 
розмір податкового обов`язку, що деталізує суму 
податку чи збору, що сплачується. Застосування 
чи відсутність податкових пільг з`ясовує, яка кі-
лькість коштів повинна надійти до бюджетів чи 
цільових фондів у рахунок податкового 
обов`язку певного платника. Таким чином, саме 
сукупність елементів правового механізм пода-
тку можна визначити, як похідну форму подат-
кового обов`язку. 

До такого висновку дає можливість підійти 
і наступне судження. В деяких випадках, визна-
чаючи  ті  чи  інші  положення  в   регулюванні 
податкової системи законодавець використовує 
приблизні визначення чітко   не деталізуючи від-
повідні правові форми, в інших  випадках вико-
ристовуючи вичерпний перелік. При регулю-
ванні правового механізму податку існує чіткий, 
фактично імперативний набір елементів подат-
кового механізму, в якому обов`язково повинні 
бути закріплені виключно всі. Саме так побудо-
вані всі спеціальні законодавчі акти,  якими за-
кріплено справляння відповідних податків та 
зборів, усі вони мають фактично традиційну 
структуру та розташування статей, що регулю-
ють особливості того чи іншого елементу. Зві-
сно, ми абстрагуємося від ситуацій, коли в тому 
чи іншому акті закріплюються спеціальна ви-
ключна до нього норма, яка не може застосову-
ватись по інших податках. Наприклад, механізм 
та особливості податку на прибуток; бюджетне 
відшкодування, або податковий вексель при 
справлянні податку на додану вартість. 

Дослідженню питань елементів правового 
механізму податків, присвятили певну увагу в 
своїх працях ряд фахівців. Так, цих питань тор-
кається С.Г. Пепеляєв у декількох виданнях [17, 
с.64]. Аналізуючи позицію цього автора, хоті-
лося б зробити декілька зауважень і погодитись у 
цьому із М.П. Кучерявенко.  Справді, навряд чи є 
сенс наполягати на елементах саме закону про 
податок, тому що відповідні положення можуть 
бути закріплені хоча і переважно, але не виклю-
чно законами. Так, місцеві податки та збори орі-
єнтуються на законодавчий акт в Україні, та його  
положення [13], але діють на відповідних тери-
торіях згідно до положень місцевих органів са-
моврядування. Крім того, законодавчим актом 
може бути закріплено певне делегування в дета-
лізації окремого елемента правового механізму 
податку, чи його частин. У цьому випадку, мо-
жна згадати делегування Декрету Кабінету Міні-

стрів “Про оподаткування прибутку підпри-
ємств” [9] розробити та затвердити положення 
щодо складу витрат, які відносяться на собівар-
тість продукції. Крім того, С.Г.Пєпєляєв визна-
чає ряд елементів правового механізму як факу-
льтативні [17, с.64], хоча вони мають таке ж 
обов`язкове (навіть імперативне – про що вже 
йшлася мова вище) значення як і основні.  

У цілому ми  приєднуємося до позиції 
М.П.Кучерявенко при деталізації основних і до-
даткових елементів правового механізму пода-
тків. Але приєднуючись до його підходу взагалі, 
хотілося б зробити два  принципові зауваження. 
По-перше, навряд чи викликає заперечення, роз-
поділення елементів на основні та додаткові, та 
особливий їх характер, як винятково обов`язко-
вих елементів [2, с.19, 20; 15, с.19-21]. Але скла-
дно в цьому розподілі виділити підстави розме-
жування на основні та додаткові. Навряд чи мо-
жна чітко провести межу між ними, виходячи з 
того, що основні елементи “... включають най-
більш фундаментальні, суттєві характеристики 
податку, які формують основне уявлення про   
зміст податкового  механізму” [8, с.96, 97], тоді 
як додаткові “…деталізують  специфіку певного 
платежу, утворюють закінчену та повну систему 
податкового механізму” [8, с.97]. На наш погляд, 
при розмежуванні правового механізму податку 
на групи основних та додаткових елементів не-
обхідно використовувати більш значні та суттєві 
ознаки. Відповідно до цього, можна розподілити 
всі елементи податкового механізму на основні – 
елементи, які будуть визначати розмір податко-
вого обов`язку у вузькому значенні, та додаткові. 
Останні будуть деталізувати особливості визна-
чення суми податку, що підлягає сплаті, строки 
сплати податку та не впливати суттєво на розмір 
податкового обов`язку. За рахунок основних 
елементів правового механізму податку буде ви-
значатися зміст і розмір податкового обов`язку,  
тоді як додаткові елементи будуть визначати по-
рядок та особливості його обчислення і сплати. 
Саме на підставі виконання основного обов`язку 
платника щодо сплати податків та зборів і можна 
розподіляти елементи правового механізму на 
основні та додаткові. 

І друге зауваження, яке витікає з попере-
днього. Навряд чи можна обмежити систему ос-
новних елементів правового механізму трьома: 
платник, об`єкт, ставка, якщо виходити із вище-
викладеного підходу відносно формування ними 
податкового обов`язку. На наш погляд, коли ви-
значається сума податку, що підлягає сплаті, 
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дійсно обов`язково мова повинна йти: про плат-
ників податку – у яких виникає обов`язок щодо 
сплати, або за рахунок коштів з яких сплачується 
податок; про об`єкт оподаткування – при наяв-
ності якого виникає обов`язок по сплаті; про ста-
вку податку – за допомогою якої визначається 
сума коштів, яка повинна надійти до бюджету у 
вигляді податкових відрахувань. Але, не можна 
уявити практично ні одного податку у якому б 
таким чином визначена сума  не  була  б обов`яз-
ково скоректована, відповідно до певних  пільго-
вих   режимів  і  лише  після  цього  остаточно  
визначена сума, яка підлягає внесенню до бю-
джетів та пільгових фондів. Саме тому, здається 
обов`язково необхідним відносити податкові 
пільги до основних елементів правового механі-
зму податку. 

Дійсно, і в цьому нам хочеться приєдна-
тися до позиції М.П.Кучерявенко, що і основні і 
додаткові, елементи є обов`язковими і “цілісний 
правовий механізм податку можливий тільки як 
сукупність основних та додаткових елементів і 
нестача хоч би одного  із додаткових елементів 
не дозволить законодавчо закріпити податок чи 
збір” [8, с.97]. Цьому необхідно обов`язково на-
полягати на необхідності закріплення цілісної су-
купності основних та додаткових елементів. При 
цьому до основних елементів треба віднести: а) 
визначення платнику податку; б) визначення 
об`єкту оподаткування; в) визначення ставки опо-
даткування; г) визначення податкових пільг.  

З приводу цього хотілося б висловити одну 
думку. Навряд чи можна вважати, що це наша 
остаточна позиція, але в постановочному плані, 
необхідно її закріпити. Здається, що багато в чо-
му визначення податкового обов’язку, а відпо-
відно і закріплення правового механізму пода-
тку, залежить від самого типу податку чи збору 
(наприклад, коли мова йде  про непрямі податки 
відразу ж зрозуміло, що в цьому випадку 
обов’язкове розмежування формального та реа-
льного платника податку і т.д.) Тому, може бути 
зручним ще до того як характеризувати такі ос-
новні елементи як платник, об’єкт, ставка, піль-
га, чітко закріплювати характер або тип цього 
податку (не прямий, по майновий або при-
бутковий) [1, с.44, 45]. З  цих  позицій, здається, 
що любий законодавчий акт, який закріплює по-
даток або збір, повинен розпочинатися із загаль-
ного визначення певного податку, який буде де-
талізовано через розкриття основних та додатко-
вих елементів податкового механізму. Саме то-
му, нам здається, можливим доповнити основні 

елементи правового механізму податку нормою, 
яка закріпила б визначення певного податку. В 
цьому визначенні може бути висвітлено тип по-
датку, мета та задачі, функції, які через нього 
реалізуються (наприклад, стимулюючий або пе-
рерозподільчий характер акцизного збору), від-
ношення до витрат споживача чи виробника. В 
цьому випадку, підсистема основних елементів 
правового механізму податку повинна включати 
до себе вже п’ять складових : визначення подат-
ку; платник; об’єкт ; ставка ; податкові пільги. 

Сукупність же додаткових елементів пра-
вового механізму податку будуть складати: 1) еле-
менти податкового механізму, які деталізують ос-
новні (предмет, база, оподаткування тощо); 2) засо-
би обрахування та визначення сум податкового зо-
бов`язання; 3) засоби та строки податкового обліку; 
4) сплата податку (засоби, строки, та канали надхо-
джень); 5) податкова звітність. 

При цьому ми хотіли б ще раз наголосити 
на тому, що і основні і додаткові елементи є 
обов’язковими, без яких неможливо закріплення 
податкового механізму. Але, в деяких випадках 
специфіка податку потребує виділення елементів 
в його механізмі, які торкаються лише цього 
специфічного податку (наприклад, використання 
кадастрів по майнових податках; ведення специ-
фічного реєстру по платникам податку на додану 
вартість, тощо). Сукупність таких елементів буде 
охоплюватись групою факультативних елемен-
тів. На відміну від двох попередніх, факультати-
вних елементів може і не бути, але підстави іс-
нування такої групи, на наш погляд, повинні бу-
ти закладені. Отже, сукупність елементів право-
вого механізму податків складається з: 1) 
Обов’язкових елементів: а) основних; б) додат-
кових; 2) Факультативних елементів правового 
механізму податку. 

В цьому випадку ми зупинилися на харак-
теристиці загального підходу до визначення еле-
ментів податкового механізму і спробували від-
нести сюди найбільш суттєві, відносно безспірні 
елементи. При цьому породжує низку питань 
класифікація подібних елементів у деяких пра-
цях. Так, не зупиняючись  детально на аналізі 
цієї проблеми, нам хотілося б звернути увагу на 
складність тієї системи елементів, яку виділяє 
І.І.Кучеров у виданні “Налоговое право России” 
[7, с.42, 43]. По-перше, в цій сукупності виділя-
ються суб’єкт податку який, на наш погляд, є 
дуже приблизною категорією, тоді як платник 
більш чітко передає зміст цієї категорії. По-
друге, дуже складно уявити, що автор розумів 
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під “налогооблагающим субъектом”. У даному 
випадку мова може йти, перш за все, про держа-
ву (фактично саме цей суб’єкт встановлює пода-
тки), так і про податкові органи, які контро-
люють сплату податків. Але в будь-якому зна-
ченні, навряд чи необхідно, по кожному із пода-
тків деталізувати це положення тому, що воно 
буде фактично незмінне. Викликає ряд запитань і 
такий елемент, як порядок примусового стягнен-
ня недоїмки. Нам здається, що взагалі подібний 
елемент повинен регулюватися окремим актом і 
закріплювати фактично єдиний механізм стяг-
нення недоїмки по всіх податках. До того ж, у 
цьому випадку найчастіше застосовуються спе-
цифічні цивільно-правові форми.  
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ПОНЯТТЯ СПІВУЧАСТІ У ЗЛОЧИНІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ 

 
Для правильного застосування норм КК 

про співучасть необхідно, передусім, засвоїти 
його поняття. Згідно зі ст.26 співучастю у зло-
чині є умисна спільна участь декількох суб’єктів 
злочину у вчиненні умисного злочину. Дане ви-
значення, як і всі настуні норми закону, розкри-
вають основні положення цього загального пра-
вила, що повністю відповідає ключовим поло-
женням Резолюції сьомого Міжнародного Кон-
гресу з кримінального права, що відбувався в 
1957 році в Афінах. 

Питання про поняття співучасті, незважа-
ючи на богаторазові спроби науки криміналь-
ного права, відносилось до числа спірних, деякі 
його аспекти залишаються дискусійними і по цей 
день. Складним є питання про юридичну при-
роду співучасті. В теорії кримінального права 
існують дві концепції юридичної природи спів-
участі. Одна із них має в основі акцесорну при-
роду (від лат. слова accessorium – “додатковий”, 
“несамостійний”) характер співучасті. Прихиль-
ники іншої концепції розглядають співучасть як 
самостійну форму злочинної діяльності. Суть 
акцесорної природи співучасті виражається в 
тому, що центральною фігурою співучасті визна-
ється виконавець, діяльність  інших спіучасників 
є допоміжною, такою, що не має самостійного 
значення. Оцінка діянь співучасників і їх відпо-
відальность повністю залежить від характеру 
діянь виконавця і його відповідальності: кара-
ними є діяння виконавця – караними є і діяння 
співучасників, якщо виконавець не притягується 
до кримінальної відповідальності, то не може 
наступати відповідальність і співучасників. Крім 
того, відповідальність співучасників повинна 
наступати по тій статті, яка передбачає караність 
діяння виконавця. Активним прихильником ло-
гічної акцесорності в кримінальному праві є 
М.І.Ковальов. У своїй праці він приходить до 
висновку, що склад злочину виконується безпо-
середнім виконавцем, іншими співучасниками 
“сам склад злочину не виконується”, а в діях 

підбурювачів і пособників існує “загальний 
склад злочину”, який і визначає їх відповідаль-
ність. [4, с.111, 166-169; 10, с.230-231]. З де-
якими застереженнями акцесорну теорію, як та-
ку, що лежить в основі відповідальності спів-
учасників, підтримує і О.В.Наумов. Разом із тим 
він визнає, що відповідальність співучасників, 
будучи в основній залежності від відповідально-
сті виконавця, все ж таки в певній мірі носить 
самостійний характер [7, с.308-313]. 

Проте більшість науковців критично оці-
нюють дану концепцію [3, с.172-173; 2, с.67-72; 
6, с.384-386]. 

 На нашу думку, одним із основоположних 
принципів кримінального права є принцип інди-
відуальної відповідальності особи за вчинений 
злочин. Згідно зі ст.2 КК до особи  мажуть бути 
застосовані міри кримінально-правового харак-
теру тільки тоді, коли вона вчинить діяння, яке 
містить всі ознаки складу злочину, передбаче-
ного Кримінальним кодексом. Проте це не озна-
чає однакову відповідальність співучасників. 
Конституційний принцип рівності громадян пе-
ред законом (ст. 24 Конституції України) нале-
жить розуміти як рівність підстав притягнення 
до кримінальної відповідальності. Індивідуаліза-
ція відповідальності застосовується лише до 
осіб, що вчинили злочин і переслідують мету 
оптимального вибору міри кримінально-право-
вого впливу. Ч.2 ст. 68 КК передбачає, що при 
призначенні покарання співучасникам злочину 
суд враховує характер і ступінь участі кожного з 
них у вчиненні злочину. Саме тому підстави і 
межі відповідальності співучасників лежать не в 
діях виконавця, а діях, учинених особисто кож-
ним співучасником. Прикладом може слугувати 
ексцес виконавця, при якому інші співучасники 
несуть відповідальність не за фактично вчинене 
виконавцем, а в межах угоди, що відбулася між 
ними й охоплювалась їх умислом. Ознаки, що 
характеризують особу окремого співучасника зло-
чину, ставляться в вину лише цьому співучаснику. 
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Дана позиція знайшла відображення як у законо-
давстві (ч.3 ст. 29 КК) так і в судовій практиці. 

Звичайно, більшість криміналістів додер-
жуються думки, що співучасть можлива тільки в 
умисних злочинах [3, с33; 5, с.192]. Та ряд нау-
ковців стоять на позиції, доводячи можливість 
співучасті з необережності. Активним захисни-
ком таких поглядів виступив О.М.Трайнін, який 
відкидав необхідність інформованості співучас-
ників у злочинних намірах і діях, а також пого-
дженості між співучасниками у спільних діях, 
що і фактично привело автора до висновку про 
можливість співучасті в необережних злочинах 
[8, с.111-113].  

Досліджуючи працю О.М.Трайніна, на-
штовхуємося на ряд думок, що протирічать са-
мим собі. Так, автор пише: “де немає мінімаль-
ного суб’єктивного зв’язку... там немає співуча-
сті”, по крайній мірі ”підбурювач і пособник 
знають про діяльність виконавця”, знають, “кому 
і в якому злочині вони допомагають” [8, c.77]. 
Але такий зв’язок не може виникнути між осо-
бами, які не будуть проінформовані про плани 
інших учасників. 

При розкритті змісту співучасті необхідно 
встановлювати його об’єктивну та суб’єктивну 
сторони, інакше кажучи, об’єктивні та суб’єк-
тивні ознаки  цієї форми співучасті. Як особлива 
форма злочинної діяльності  співучасть характе-
ризується об’єктивними ознаками, що дають 
можливість відмежувати співучасть від простого 
випадкового збігу  обставин і часу при вчиненні 
одного і того ж злочину. Наприклад, при краді-
жці інструментів із охоронюваного складу, вчи-
неної декількома працівниками, що мають до-
ступ до цих інструментів у силу виконання про-
фесійних функцій. Проте варто відзначити, що 
поділ ознак співучасті  на об’єктивні та суб’єк-
тивні  проводяться наукою кримінального права 
з пізнавальною метою. Адже насправді об’єктив-
ні та суб’єктивні ознаки як властивості будь-
якого явища, в тому числі і злочинної діяльності, 
утворюють нероздільну єдність, і розглядати їх 
ізольовано, у відриві одних і інших, неможливо. 
Тому, на нашу, не можна погодитись із думкою, 
яка зустрічається в кримінально-правовій літера-
турі, що співчасть у принципі характеризується  
однією ознакою – спільністю дій співучасників, 
які мають свою специфіку як в об’єктивній, так і 
в суб’єктивній площинах [7, с. 287].  

Об’єктивні ознаки співучасті характеризу-
ються: а) кількісною ознакою; б) якісною озна-
кою; в) єдиним злочинним наслідком для всіх 

співучасників; г) причинний зв’язок між діями 
співучасників і єдиним злочинним результатом. 
Останні дві ознаки неодхідні для злочинів з ма-
теріальним складом. Кількісна ознака означає, 
що співучасть є тільки там, де в злочині беруть 
участь кілька осіб (хоча б дві особи), законода-
вець називає мінімальну кількість учасників зло-
чину, хоча для деяких форм співучасті потрібно 
значно більша кількість співучасників, при ство-
ренні злочинної організації (ст. 255), створенні  
не передбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань (ст. 260), при масових заво-
рушеннях (ст. 294). 

Кожний зі співучасників повинен володіти 
ознаками суб’єкта злочину, тобто бути фізичною 
осудною особою і досягти віку кримінальної 
відповідальності. Іншими словами, суспільно 
небезпечне діяння , вчинене зусиллями декількох 
осіб, тільки тоді буде вважатися співучастю, ко-
ли його учасники будуть визнані суб’єктами зло-
чину, що здатні відповідати по закону за вчи-
нене. Вчинення злочину з використанням особи, 
що не підлягає кримінальній відповідальності в 
силу недосягнення віку кримінальної відповіда-
льності чи неосудності, не утворює ознак спів-
участі. В таких випадках за вчинення злочину 
відповідальність несуть винні за втягнення в 
злочинну діяльність указаних осіб. Крім того, 
при використанні неосудних чи осіб, що не дося-
гли віку кримінальної відповідальності, тобто не 
здатних усвідомлювати свої дії чи керувати ни-
ми, діяння осіб, що підлягають кримінальній 
відповідальності, оцінюється як посереднє вико-
нання злочину. 

Якісна  ознака – це спільність діяння, що 
означає – злочин вчиняється спільно декількома 
особами, тобто кожний співучасник вчиняє ді-
яння, необхідні для виконання діяння, в більшій 
або меншій мірі сприяє іншим співучасникам. 
При цьому їх ролі можуть бути різними: а) кож-
ний із них виконує дії , що утворюють ознаки 
об’єктивної сторони злочину повністю, тобто 
вони є співвиконавцями злочину; б) виконують 
діяння, які частково характеризують ознаки 
об’єктивної сторони – дії одного співучасника 
доповнюють дії іншого співучасника; в) дії од-
ного співучасника створюють умови для діяння 
іншого співучасника. Отже, роль, функції кож-
ного зі співучасників можуть відрізнятися, але 
при цьому  злочин – це результат загальної спі-
льної діяльності  всіх співучасників, кожний з 
них зробив у вчинення злочину свій внесок. 

Єдиний злочинний наслідок є наступною 
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ознакою співучасті. Він досягається спільними 
зусиллями всіх співучасників, не залежно від їх 
ролей – спільні дії приводять до спільного для 
всіх суспільно небезпечного наслідку –  єдиного 
злочинного результату. Згідно з правилами, від-
сутність для всіх учасників злочинного наслідку, 
тягне за собою не визнання діяльності співуча-
стю [9, с.31], з чим ми повністю погоджуємось. 

Отже, наявність спільного наслідку є 
обов’язковою ознакою співучасті, без нього 
співучасть як спільна злочинна діяльність втра-
чає зміст. Звідси і випливає висновок – при наяв-
ності спільного результату співучасть визнається 
закінченим злочином. За цей наслідок відповіда-
льність несуть усі співучасники, незалежно від 
тієї ролі, яку кожний з них виконував у злочині. 

Причинний зв’язок - це зв’язок, який 
об’єктивно існує між спільними діями всіх спів-
учасників і спільним злочинним результатом.  
Про співучасть як інститут кримінального права 
можна говорити лише тоді, коли єдиний злочин-
ний результат є наслідком спільної діяльності 
двох чи більше осіб. Причинно-наслідковий 
зв’язок при співучасті має певну специфіку в по-
рівнянні з причинним зв’язком у злочинах, вине-
сених одноосібно. Дана специфіка полягає в то-
му, що об’єктивний зв’язок встановлюється су-
дом не тільки між діяннями виконавця і суспі-
льно небезпечними наслідками, але і між діян-
нями організатора, підбурювача та пособника, 
які діють поза рамками ознак складу злочину, з 
одного боку, і діяннями виконавця, з другого. 
Саме тому перше важливе правило, якого пови-
нно дотримуватись при встановленні причинного 
зв’язку: співучасть можлива або до моменту 
вчинення злочину, або в момент вчинення зло-
чину, але завжди до моменту його закінчення, 
тобто до настання злочинного наслідку.  

Наступною особливістю причинного зв’яз-
ку при співучасті належить визнати те поло-
ження, що діяльність співучасників на будь-якій 
стадії вчинення злочину причинно пов’язана з 
інтелектуально-вольовою діяльністю виконавця 
злочину. Спільні діяння всіх співучасників при 
цьому є неодхідною умовою “успіху” злочинної 
діяльності виконавця і настання злочинного нас-
лідку. Спільність спричинення злочинного ре-
зультату не означає рівність зусиль усіх осіб. 
Вони можуть бути різними  за характером факти-
чної участі у вчиненні злочину, за ступенем сус-
пільної небезпечності  виконуваних діянь, що 
враховує суд при кваліфікації злочину та при 
призначенні покарання. Отже, причинний зв’я-

зок при співучасті носить опосередкований хара-
ктер, тому що загальний результат досягається 
лише шляхом свідомої діяльності виконавця. 
Виконавець же перетворює цю  можливість у 
дійсність, спричиняючи необхідний наслідок. 

Суб’єктивні ознаки співучасті – умисна 
спільна участь у вчиненні умисного злочину. 
Суб’єктивні ознаки оховлюють: 

1. Єдність умислу співучасників. Одним із 
основних принципів кримінального права є 
принцип вини, закріплений у ст.2 КК, згідно з 
яким особа піддається кримінальній відповіда-
льності тільки за ті суспільно небезпечні діяння і 
наслідки, що настали, у відношенні яких, вста-
новлена законним порядком її вина. Відносно 
інституту співучасті вина, а точніше умисел, є 
тим самим об’єднуючим началом психічного 
відношення виконавця та інших співучасників до 
спільно вчиненого. Отже, без поінформованості 
про спільне вчинення злочину не може йти мова 
про співучасть. Разом з тим, з приводу питання 
характеру такої поінформованості в юридичній 
літературі висловлювались дві точки зору. За 
однією із них для співучасті необхідна поінфор-
мованість кожного співучасника про діяльність 
інших осіб, що приєднуються до вчинення зло-
чину (дво- чи багатосторонній суб’єктивний 
зв’язок) [9, с.52; 4, с.234]. Інші автори вважають, 
що виконавець у ряді випадків  може і не знати про 
участь підбурювача і пособника в їхньому спіль-
ному злочині (односторонній суб’єктивний зв’язок) 
[3, с. 44; 2, с.109; 6, с.200]. 

Проблем з підставами і межами криміна-
льної відповідальності  виконавця і співвиконав-
ців не виникає, вони умисно вчиняють діяння, 
передбачене Особливою частиною КК. Інша 
справа з пособником та підбурювачем, відпові-
дальність яких зумовлена ними ж скоюваними 
діями, що сприяли вчиненню злочину виконав-
цем. Для притягнення їх до відповідальності за 
співучасть необхідно довести наявність умислу 
на спільне вчинення злочину з виконавцем. При 
односторонньому суб’єктивному зв’язку такий 
умисел є. Але навіть наявність двостороннього 
суб’єктивного зв’язку не вимагає в якості обов’яз-
кового елемента знань всіма співучасниками один 
одного. Достатнім є той факт, що всі співучасники 
поінформовані, що діють не одні, а спільно. 

Стаття 26 КК не визначає вид умислу. 
Умисним злочином визнається діяння, вчинене з 
прямим або з непрямим умислом. Типовою фор-
мою вини при співучасті є прямий умисел, оскі-
льки об’єднання психічних і фізичних зусиль 
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декількох осіб для вчинення злочину важко 
уявити без бажання спільно вчинити злочин. 
Проте не виключена можливість співучасті і з 
непрямим умислом. Такий умисел можливий при 
вчиненні тих злочинів, у яких допускається пря-
мий і непрямий умисел (матеріальні склади, в 
яких мета є факультативною ознакою). У форма-
льних складах злочину, а також у тих, де мета є 
обов’язковою ознакою, або випливає зі змісту ді-
яння (згвалтування, крадіжка, бандитизм), спів-
участь можлива тільки з прямим умислом. 

Зміст умислу при співучасті має свою спе-
цифіку. Особа усвідомлює суспільну небезпеку 
своїх дій, а також суспільну небезпеку діянь ін-
ших осіб (хоча б одного), що беруть участь у 
вчиненні спільного злочину, і бажає в ньому 
брати участь спільно з іншими співучасниками. 
Мотиви і мета, з яким діють співучасники, на 
відміну від спільності наміру вчинення злочину, 
можуть бути і різними, що значення для кваліфі-
кації не має, але враховується при індивідуаліза-
ції покарання. 

2. Співучасть можлива тільки в умисних 
злочинах. На перший погляд дане уточнення 
може здатися зайвим. Проте дане  уточнення в 
законі поклало кінець довготривалим дискусіям 
про можливість співучасті у необережних злочи-
нах, про що йшлося вище. Висловлені точки зору 
про співучасть в необережних злочинах не тіль-
ки вступає в протиріччя із законодавчою конс-
трукцією інституту співучасті, але і спотворює 
саму суть співучасті. Вина у формі необере-
жності виключає поінформованість співучасни-
ків про діяння один одного і, відповідно, виклю-
чає можливість внутрішньої узгодженості між 
діями окремих осіб. Іншого варіанта, як індиві-
дуально самостійна відповідальність осіб, що 
діють з необережності, законодавець справед-
ливо й обгрунтовано не передбачає.  

Отже, інститут співучасті є невід’ємною, 
органічною частиною системи норм і інститутів 
кримінального законодавства. Разом із тим він 
має своє специфічне призначення, яке виражене 
ось у чому. По-перше, його закріплення в законі 
дозволяє обгрунтувати відповідальність осіб, які 

самі безпосередньо не вчиняли злочин, але пев-
ним чином сприяли його виконанню. По-друге, 
він дозволяє визначити правила кваліфікації дій 
співучасників. По-третє, напрацьовані ним кри-
терії дозволяють індивідуалізувати відповідаль-
ність і покарання по відношенню до осіб, що в 
тій чи іншій мірі брали участь у вчиненні зло-
чину, у відповідності до принципів законності, 
винності і справедливості кримінального пере-
слідування. 
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СОNCEPT THE COMPLICITY IN CRIME ACCORDING TO UKRAINIAN CRIMINAL LAW 

Summary 

In the article the author reveals the essence of the concept of complicity, compares different scientific 
points of view in this connection, analyzes the objective and subjective sings characterizing complicity.  
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УМОВИ ПРАВОМІРНОСТІ ДІЯННЯ, ПОВ’ЯЗАНОГО З РИЗИКОМ 

 

На протязі всього свого існування людина 
стикається з ризикованими вчинками, які знахо-
дять своє вираження в інституті кримінального 
права – обставини, що виключають злочинність 
діяння. В процесі ризику особа,  впливаючи на 
зовнішні умови, приводить  їх в стан, при якому  
настання незначної обставини  є достатньою, 
щоб викликати  шкідливий результат. Зазначена 
діяльність, відповідно, не може  не потребувати  
ретельної регламентації, питання полягають у 
напрямках та шляхах, якими вона може і пови-
нна  здійснюватися. 

На нашу думку, можливим критерієм ви-
правданого ризику повинен  бути успіх заплано-
ваного заходу, його сприятливий результат, від-
сутність негативних наслідків. В правовому від-
ношенні дії, вчинені при виправданому профе-
сійному чи господарському ризику не є злочи-
ном. Підставою для цього є наступні обставини: 
при ризику особа діє заради досягнення позити-
вного результату, вона вдається до ризикованих 
дій, коли  поставлена мета (ціль) не може бути 
досягнута іншим шляхом. У зв’язку з цим сам по 
собі ризик і його негативні наслідки,  як можливі 
втрати в суспільному процесі, виправдані. Вони 
цілеспрямовані, так як без них не завжди мож-
ливе ефективне використання професійної і гос-
подарської діяльності. 

Оскільки ризик пов’язаний  із шкідливими 
наслідками для охоронюваних правом інтересів, 
ризиковані  дії повинні  задовольняти ряд умов, 
для того, щоб слугувати підставою для звіль-
нення від кримінальної відповідальності. Крім 
того,  чітке і неоднозначне визначення умов ви-
правданого ризику як обставини що виключає зло-
чинність діяння,  дозволить відмежувати його від 
неправомірного  і злочинного, а також від інших 
обставин, що виключають злочинність діяння. 

Згідно ст. 42 Кримінального кодексу Укра-
їни ризик визнається виправданим, якщо мету, 
що була поставлена, не можна було досягти в 
даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєд-
наною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, 
обґрунтовано розраховувала, що вжиті нею за-
ходи є достатніми для відвернення шкоди право-
охоронюваним інтересам [1, с.19]. 

Визначальною умовою правомірності ви-
правданого ризику законодавець вважає перш за 
все  вчинення діяння (дії чи бездіяльності) тільки 
для досягнення суспільно корисної мети (ч. 1 ст. 42 
КК України). Вчені-криміналісти як українського 
кримінального права, так і зарубіжного, по-різному 
визначають поняття “суспільно корисної мети”.  

Так, С.Келіна вважає, що суспільно корис-
ний результат як умова взагалі не потребує  осо-
бливого коментування [7, с. 14]. М.С.Гринберг 
вказує в якості мети важливий соціальний ре-
зультат [5, с.16]. В.І.Самороков, заперечуючи 
інші твердження, вважає необхідним пояснити, 
що суспільно корисним результатом правомірної 
ризикованої дії є збереження та збільшення будь-
яких загальнолюдських цінностей як для всього 
суспільства, так і для окремих груп населення та 
особистості. До цих цінностей він відносить 
життя, здоров’я, наукові досягнення [10, с.109]. 
Суспільно-корисною, безумовно, є мета для  
отримання нових ліків, дослідження нової техні-
ки, покращання виробничих показників [9, с.20]. 
А.Тимербулатов вважає, що потрібно  уточнити 
формулювання мети, для досягнення якої допус-
кається ризик. В якості такої мети необхідно на-
звати досягнення успішного результату з най-
меншими затратами часу та засобів [11, с. 113].  

Досить  неоднозначно в кримінально-пра-
вовій літературі вирішується питання:  якщо лю-
дина ризикує заради досягнення особистої кори-
сті, то чи це поняття охоплює досягнення суспі-
льно корисної мети? Ряд вчених юристів дають 
негативну відповідь  на це запитання, вважаючи, 
що діяльність в ситуації ризику обгрунтована 
тільки в тих випадках, коли суб’єкт працює тіль-
ки на користь суспільства, держави чи в інтере-
сах окремих груп осіб [12, с.198].  Разом з тим, 
на нашу думку, це не зовсім вірно. Так, в ситуа-
ції економічного чи комерційного ризику під-
приємець, як правило, вчиняє певні дії на свою 
користь, якщо він найманий працівник, на ко-
ристь фізичних чи юридичних осіб, де також є 
певна користь і для суспільства ( наприклад, у 
вигляді податків та платежів). “Такі дії надають 
можливість відкрити нові механізми ринкового 
господарства, - пише Н.Г.Кадников, - надати нові 
робочі місця. При цьому особиста користь є як 
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би складовою частиною суспільно корисного 
результату” [6, с.32-33]. 

Таким чином, слід зазначити, що суспільна 
корисність  мети, заради досягнення якої допус-
кається ризик, означає успішний  результат  з 
найменшими затратами  часу і засобів  в будь-
якій сфері  людської діяльності, незалежно від  
напрямку характеру його суспільної корисності і 
соціального значення для особи, суспільства чи 
держави, з урахуванням  правоохоронюваного 
інтересу (суспільних відносин), який ставиться 
під загрозу небезпеки спричинення шкоди при 
здійсненні суспільно корисної мети. Слід заува-
жити, що якщо мета, якою керувалася особа, 
протиправна за своєю сутністю  і відображає его-
їстичний інтерес, кримінальна відповідальність 
настає на загальних підставах. 

Наступна умова правомірності  виправда-
ного ризику  визначає, що поставлена суспільно 
корисна мета не може бути досягнута у даній 
обстановці без вчинення ризикованого діяння (ч. 
2 ст. 42 КК України). У разі можливості досяг-
нення мети за допомогою не ризикованої поведі-
нки ризик не може вважатися виправданим. Вка-
зана умова правомірності вказує на вимушений 
характер ризикованого діяння (бездіяльності). 
Слід зазначити, що виправданий ризик може ма-
ти місце лише тоді, коли він є єдиним засобом 
досягнення відповідного професійного результа-
ту, тобто мається на увазі, що даний результат не 
може бути досягнутий засобами, не пов’язаними 
з порушенням норм права.  

При встановленні правомірності діяння, 
пов’язаного з ризиком необхідно також виясни-
ти, чи був в певній мірі обмежений даний об’єкт, 
чи проводились заходи направленні до зменшен-
ня втрат, які могли би наступити у випадку його 
несприятливого наслідку. Виправданий ризик  є 
правомірним, коли відповідний професійний  ре-
зультат не можна було досягти не інакше як поста-
вити в небезпеку  певні інтереси, які охороняються 
державою.  Якщо умови містять декілька варіантів 
ризику і особа не позбавлена можливості проводи-
ти вибір, вона зобов’язана  вибрати той ризик, який 
являється найменшим [5, с.131]. 

Можна зробити висновок, що якщо особа 
вчиняє правопорушення, переслідуючи правомі-
рну мету, це знижує небезпеку її дій, а в тих ви-
падках, коли корисність дії вище можливої не-
безпеки, повністю виключає її. При вчиненні ді-
яння в ситуації ризику кримінальний  закон  в ч.2 
ст. 42 КК України зазначає, що поряд  з іншими  
умовами, є ще необхідність вжиття суб’єктом 

достатніх заходів для відвернення шкоди право-
охоронюваним інтересам. Зміст цієї умови кри-
мінальний закон також не розкриває, а таким 
чином,  вона є оціночним поняттям. В теорії 
кримінального права відсутня єдина думка від-
носно оцінки характеру достатності вжиття  за-
ходів для відвернення шкоди. Наприклад, Ю.В. 
Баулін вважає, “що тут мова повинна йти не про 
всі об’єктивно можливі  заходи  обережності в 
подібних випадках,   а лише про ті, які були реа-
льно можливі в даній обстановці” [2, с.229]. Од-
нак, якщо людина не може  забезпечити в конкрет-
ній обстановці будь-який  із важливих застережних  
заходів, то в значній мірі  підвищує ймовірність 
спричинення шкоди і вона не має право на ризико-
вані дії. Тому можна визнати досить сумнівну по-
зицію Ю.І.Ляпунова,  який відкидав дану умову 
ризику і вважав, що  не слід “вимагати від особи в 
екстремальній  обстановці спричинення шкоди 
вжити всі об’єктивно можливі заходи для її попе-
редження” [8, с.32].  

Ф.С.Бражнік висловлює думку про те, що  
умова правомірності ризику, яка аналізується в 
законі зведе цю норму права на нівець. Але на-
справді, якщо б особа вжила б всіх заходів для 
попередження шкоди,  то вона не настала б, а 
якщо в майбутньому настала, значить, не були 
вжиті всі заходи для  її попередження. Тому, 
винний підлягає кримінальній відповідальності 
[3, с.28].  Наприклад, Н.Г.Кадников вважає, що в 
даній умові мова йде про об’єктивні та суб’єк-
тивні критерії достатності. До об’єктивних кри-
теріїв він відносить  забезпечення  суб’єктом без-
пеки ризикованих дій (отримання дозволу, до-
тримання всіх інструкцій та правил і т.п.), до 
суб’єктивних – особа усвідомлює ймовірну мож-
ливість та розмір шкідливих наслідків, але засто-
совує всі необхідні  заходи для того, щоб шкода 
не настала, або в крайньому випадку, була міні-
мальною [6, с.33-34]. 

Однак слід зауважити, що виконання осо-
бою всіх достатніх  заходів базується і відповід-
но відображає, головним чином, внутрішню, 
суб’єктивну оцінку суб’єктом  використаних ним 
заходів безпеки в ситуації допустимого ризику. 
Суб’єкт повинен застосувати саме ті заходи для 
відвернення шкоди інтересам третіх осіб, суспі-
льства чи держави, які в даній і конкретній ситу-
ації ризику залежали від нього і, на його думку, 
були здатні  призвести до суспільно  корисної 
мети, при цьому не завдати можливу шкоду.  
“Про всі заходи можна зазначати не з об’єктив-
них позицій, - вказує Т.Орешкіна, - а лише 
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суб’єктивних, з точки зору конкретної особи, з 
урахуванням її знань, життєвого досвіду, уміння 
орієнтуватись в незвичайних  ситуаціях” [9, 
с.21]. Тому слід мати на увазі, що при виправда-
ному ризику не слід вимагати, щоб особа вжила 
всіх об’єктивних достатніх в ситуації заходів для  
відвернення шкідливих наслідків ризикованих 
дій: в цьому випадку  будь-яке поняття ризику 
втратило б свій зміст [2, с.229]. 

Далі аналізуючи умови  достатності захо-
дів, які вживаються для відвернення шкоди, слід 
зазначити, що термін “достатності” по відно-
шенню  до вжитих заходів, на наш погляд, на-
вряд чи вдалий: якщо заходи були достатніми, то 
шкода не повинна настати, якщо ж шкода настає, 
то вжиті заходи не можна визнати достатніми. 
Тому, правильно було б зазначити про обгрунто-
вано можливі, з позиції особи, яка ризикує, ро-
зумних, реальних, безпечних заходів, направле-
них на відвернення шкоди, чи в крайньому випа-
дку, на максимальне зниження розміру можли-
вих шкідливих наслідків. Досягнення мети будь-
яким шляхом,  не враховуючи розмір шкоди,  
при настанні  тяжких наслідків тягне криміналь-
ну відповідальність на загальних підставах.  В 
таких  випадках має місце не ризик, а ігноруван-
ня умов дотримання безпеки, які склалися в сус-
пільстві, тому законодавець і встановлює 
обов’язковість дотримання такої умови як вжит-
тя можливих заходів для відвернення шкоди 
правоохоронюваним  інтересам.  

Слід відмітити, що  вжиті суб’єктом мож-
ливі заходи  для відвернення шкоди правоохоро-
нюваним інтересам, в ситуації  допустимого ри-
зику,  повинні відповідати сучасним вимогам 
науки, техніки та виробництва, які існують в тій 
чи іншій професійній  діяльності. Дотримання 
цієї умови, як вірно зазначає Т.Орешкіна, свід-
чить про “компетентність, добросовісність і від-
повідальне відношення до виконання свого і 
професійного обов’язку” [9, с.22]. 

В.І.Самороков, погоджуючись із М.С.Грин-
бергом, стверджує, що суб’єкт правомірного ри-
зику зобов’язаний  вжити заходів для того, щоб 
створена ним небезпека локалізувалась  визначе-
ними межами, і існували реальні шанси на відве-
рнення шкоди. Тому,  шкода при ризику настає в 
результаті недостатнього наукового та практич-
ного пізнання на цьому етапі розвитку суспільст-
ва певних закономірностей об’єктив-ного світу. 
А тому, діючи ризиковано в умовах  невизначе-
ної ситуації, особа не може абсолютно вірно ви-
значити можливість спричинення шкоди  внаслі-

док створеної небезпеки, що виключає криміна-
льну відповідальність [10, с.111]. 

На нашу думку, особа повинна передба-
чити розмір можливих шкідливих наслідків і з 
урахуванням  можливостей, які надані їй, прави-
льно  вибрати ті заходи, які можуть якщо не від-
вернути, то в крайньому випадку,  максимально 
знизити їх розмір. Мова йде саме про суб’єктивні 
розрахунки і заходи особи, яка діє в умовах ризику, 
можливих, з її точки зору,  попередити шкідливі 
наслідки. Слід мати на увазі, що при ризику завжди 
залишається небезпека спричинення шкоди право-
охоронюваним інтересам,  тому передбачити всі 
необхідні заходи, які виключають настання такої 
шкоди, практично неможливо. 

При виборі необхідних заходів для попере-
дження шкоди правоохоронюваним  інтересам, 
вчинені діянні повинні відповідати сучасним на-
уково-технічним знанням та досвіду. А.Б.Саха-
ров попереджає догматичне тлумачення цієї 
умови, вважаючи що новаторські дії, із вчинен-
ням яких частіше всього  пов’язаний професій-
ний ризик, можуть випереджати науково-техніч-
ні знання та досвід, накопичені в даній галузі, 
але вони не повинні  перебувати з ними в прямо-
му протиріччі [13, с.134-135].  На думку Ю.І.Ля-
пунова, діючи в ризикованій ситуації, достатньо 
опиратися на досягнення науки і техніки [8, 
с.32]. Тому, критерієм оцінки відповідності ризи-
кованих дій є сучасні теоретичні і практичні до-
сягнення в конкретній сфері людської діяльності.  

Отже, із всього вище викладеного випливає, 
що в ситуації допустимого ризику можливі заходи, 
які вживаються для відвернення шкоди правоохо-
ронюваним інтересам означають  суб’єктивну оці-
нку ймовірних  суспільно небезпечних наслідків, з 
урахуванням яких  із наявних можливостей і виби-
рають ті заходи, які можуть якщо не відвернути, то 
в крайньому випадку знизити їх розмір.  Ці заходи  
повинні попередити шкідливі наслідки, які мають 
лише ймовірний характер.  

Однією з умов правомірності виправданого 
ризику слід також розглядати положення, яке 
міститься в ч. 3 ст. 42 КК України, згідно якого “ 
ризик не визнається виправданим, якщо він заві-
домо створював загрозу для  життя інших людей 
або загрозу екологічної катастрофи чи інших 
надзвичайних подій”. Слід зазначити, що термін 
“завідомо”, який знайшов своє відображення в 
даній нормі, слід розуміти як чітке уявлення осо-
би, яка ризикує про те, що її дії тягнуть негативні 
наслідки, передбачені в ч. 3 ст. 42 КК України. 
Але про яку “завідомість”, тобто про достовірне 
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та конкретне усвідомлення ймовірності спричи-
нення шкоди може йти мова, якщо особа, абст-
рактно усвідомлюючи можливість   нанесення 
шкоди, вживає всі необхідні заходи для ненас-
тання наслідків свого діяння і розраховує на те, 
що шкода нанесена не буде. Із цього можна зро-
бити висновок про те, що не може визнаватися 
виправданим ризик, який завідомо пов’язаний не 
тільки із загрозою таких наслідків, які вказані в 
ч. 3 ст. 42 КК України, але і загрозою життя і 
здоров’я однієї людини, і рівно із загрозою спри-
чинення майнової шкоди, тому  якщо  ризик сам 
по собі є виправданим, то значимість  потенцій-
ної шкоди при такому ризику, за визначенням, не 
повинен враховуватись. Однак в даному випадку 
ми аналізуємо модуль виправданого ризику як би 
в “ідеальному” змісті, в той час як законодавець 
диспозитивно обмежує межі виправданого ризи-
ку особливо значимими об’єктами кримінально-
правової охорони, яким завідомо може бути на-
несена шкода. 

Отже, умовами правомірності виправдано-
го ризику є одночасна наявність наступних 
ознак: 1) спрямованість дії (бездіяльності)  в си-
туації ризику обумовлена досягненням значної 
суспільно корисної мети (ч. 1 ст. 42 КК України); 
2) мета, на досягнення якої спрямоване діяння, 
може бути досягнута виключно шляхом здійс-
нення дій (бездіяльності), в результаті якої вини-
кає можливість настання шкоди певним право-
охоронюваним інтересам (ч. 2 т. 42 КК України); 
3) особа, яка здійснює дію (бездіяльність) в ре-
зультаті якої можливе настання шкоди певним 
правоохоронюваним інтересам (допускає ризик), 
вживає заходи для відвернення такої шкоди (ч. 2 
ст. 42 КК України);  4) особа, яка допускає ри-
зик, має обґрунтовані підстави розраховувати, 
що вжиті нею заходи  відвернуть настання в ре-
зультаті її діяння шкоди правоохоронюваним 
інтересам; 5) ризик не може бути визнаний ви-
правданим, якщо він був пов’язаний із загрозою 
для життя багатьох людей, із загрозою екологіч-
ної катастрофи чи суспільного лиха (ч.3 ст. 42 
КК України). Порушення однієї із умов виключає 
правомірність виправданого ризику. Перевищення 

меж виправданого ризику  не виключає відповіда-
льність за нанесення шкоди і за звернення до ризи-
кових дій, мотив і мета повинні враховуватись су-
дом при призначенні покарання. 
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CONDITION OF LEGITIMACY OF ACTION CONNECTED WITH RISK 

Summary 

In this article the conditions are considered which define legitimacy of action connected with risk as 
circumstance, which excludes criminality of action.  
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ЗВ’ЯЗОК ПСИХІЧНИХ ТА СЕКСУАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ:  

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ, КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

 
Проблема визначення ролі психічних та се-

ксуальних відхилень в механізмі розвитку зло-
чинної поведінки і злочинності в цілому є досить 
давньою. Особливо слід відмітити результати 
досліджень кримінологічних науково-дослідних 
центрів (кабінетів) у 20-х роках в Україні та Ро-
сії, які досить детально вивчали проблеми кри-
мінальної патопсихології, і якими був навіть ви-
значений “психопатологічний індекс” осудних 
осіб (середня частота психічних відхилень у за-
суджених дорівнювала 68 %, з них розумова від-
сталість (олігофренія) виявлялась у 37 % дослідже-
них, психопатія - у 31%), а також данні про співвід-
ношення між психічними відхиленнями та різно-

манітними видами правопорушень [14, с.160]. 
Стосовно визначення поняття психічного 

відхилення слід відзначити, що різними вченими 
застосовувались різні назви, такі як психічні 
аномалії, пограничні стани, психічні патології, 
психічні розлади, але під цими назвами криміно-
логи визначають перелік психічних хвороб, роз-
ладів, які найбільш розповсюджені серед осіб, 
які вчиняли злочини. Стосовно критичних за-
уважень про перебільшення їх детемінаційного 
значення, можна частково не погодитись, оскіль-
ки, якщо порівнювати загальне поширення пси-
хічних розладів серед злочинців із розповсю-
дженістю психічних розладів у контрольній гру-
пі – населенні, то можливо їх стани і будуть ана-

логічними, як зауважував В.В.Корольов [9, 

с.100-105], проте зовсім інший стан буде прита-
манний для окремих груп злочинів, в яких психі-
чні розлади активізують свій вплив, зокрема це 
стосується насильницьких або інших агресивних 
злочинів. Так результати досліджень в цьому 
напрямку показують, що психічні аномалії у на-
сильників досягають 68-71%, що в 20-22 рази 

вище аналогічних аномалій серед населення [4, 

с.34]. Отже, слід зробити висновок, що психічні 
розлади набувають особливого значення порів-
няно із загальними детермінантами злочину, ли-
ше стосовно окремих груп злочинів, таких як 
насильницькі, рецидивні, злочинів дезадаптив-
ного, агресивного типу. 

В кримінальному праві психічні відхилен-
ня вивчаються для визначення суб’єктивних ха-

рактеристик злочину, особливо статусу осуднос-
ті, обмеженої осудності, вини, мотиву. Криміно-
логія розширює це коло намагаючись зокрема 
визначити групи психічних відхилень, які воло-
діють високим рівнем криміногенності, робить 
спроби визначити наявні зв’язки цих відхилень із 
злочинністю як при узагальнених так і на індивіду-
альних дослідженнях, намагається розробити захо-
ди ранньої та безпосередньої профілактики вчи-
нення злочинів особами із такими відхиленнями. 

Більшість кримінологів сьогодні вказують 
на наявність цілого ряду психічних відхилень, 
тісно пов’язаних із злочинністю. Так, Н.М.Кро-

пачов [5, с.87] виділяє психічні аномалії, які 
спричиняють зміни особистості в межах осудно-
сті та можуть привести до злочинної поведінки. 
На його думку психічні аномалії мають власти-
вість змінювати поведінку людини, та стимулю-
вати дію кримінальних особистісних орієнтацій.  

А.Ф.Зелінський у своїй роботі “Криміналь-
на психологія” зробив спробу дати визначення та 
основні види патопсихологічних відхилень, які 
характеризуються підвищеною поширеністю у 
засуджених осіб. Він виділяв психопатії, слабо-
умство, патології пов’язані із пошкодженнями 
мозку, неврози, стани, зумовлені наркоманією, 

алкоголізмом [8, с.39]. Н.Ф.Кузнєцова [13, с.100] 
до психопатологічних детермінант злочинів від-
носила нервово-психічні аномалії, які при не-
сприятливому зовнішньому впливі можуть бути 
пов’язані із злочинною поведінкою. В.В.Голіна 
виділяє специфічну групу насильницьких злочи-
нів – патологічні злочини, які складають навми-
сні вбивства і тілесні ушкодження, що вчиня-
ються особами, які мають аномалії психіки, кот-

рі не виключають їх осудності [12, с.22,25]. 
Ю.М.Антонян активно вивчав зв’язки злочинно-

сті і психічних аномалій [3, с.56-57], зокрема 
ним було зафіксовано стійку залежність між 
окремими видами психічних аномалій і окреми-
ми групами злочинів. Найбільша кількість пси-
хічних аномалій розповсюджена серед убивць - 
72%. Він зазначав, що для осіб, які страждають 
психічними аномаліями характерним є вчинення 
тяжких насильницьких злочинів (вбивств, тілес-
них ушкоджень, зґвалтувань, грабежів, розбою). 
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При цьому алкоголіків більше серед тих, хто 
вчинив тяжкі насильницькі злочини (розбій, гра-
біж, хуліганство), психопатів та осіб, які страж-
дають залишковими явищами черепно-мозкових 
ушкоджень та захворювань ЦНС- серед тих, хто 
вчинив вбивства, хуліганства, зґвалтування, гра-
біж, розбій, для олігофренів характерно вчинен-
ня зґвалтувань та хуліганства, для епілептиків і 
шизофреників - вбивств та хуліганств, для нар-
команів - вбивств, хуліганств, крадіжок. При 
цьому на його думку найбільш поширеними бу-
ли алкоголізм і психопатія. 

Психічні хвороби і розлади особистості по 
відношенню до злочинності виявляють ряд влас-
тивостей. Особливість цих властивостей полягає 
в тому, що частина носить суб’єктивний харак-
тер і розкривається через характеристики особи-
стості злочинця, інша частина проявляється у 
зв’язках психічних відхилень із окремим група-
ми злочинів. Зокрема, їх наявність здійснює без-
посередній негативний вплив на соціалізацію 
особистості, ускладнює можливість самореаліза-
ції в різних сферах життєдіяльності, особам з 
такого роду вадами важче сприймати соціальні 
установки, коло їх соціальних зв’язків, як прави-
ло, обмежене, ці особи можуть легко підпадати під 
негативний вплив,  таким чином за відсутності на-
лежного догляду або за негативних умов розвитку 
ці психічні розлади зумовлюють становлення нега-
тивних соціальних (в т.ч. і криміногенних) характе-
ристик особистості, які в свою чергу впливають на 
формування злочинної мотивації. В момент вчи-
нення злочину таким особам важче сприймати 
реальну ситуацію, важче керувати своїми діями, 
на відміну від психічно здорових людей. Це від-
бувається в наслідок послаблення інтелекту, волі 
через хворобливі зміни або психічні розлади 
особистості. Детермінація окремих видів злочи-
нів безпосередньо або опосередковано пов’язана 
із цими явищами, зокрема вчинення ряду стате-
вих або інших насильницьких злочинів немож-
ливе без відповідних психічних, сексуальних 
розладів у особи злочинця, специфічної патологіч-
ної мотивації їх вчинення, або наявність відхилень 
збільшує вірогідність або створює сприятливі умо-
ви для розвитку окремих злочинів. 

Стосовно криміногенності психічних від-
хилень слід зауважити, що самі по собі психічні 
аномалії не обов’язково призводять до вчинення 
злочину. Такого роду відхилення володіють зда-
тністю стати внутрішніми криміногенними умо-
вами, які за несприятливих обставин формування 

особистості та її життєдіяльності істотно активі-
зуються і призводять до вчинення злочину. 

Психічні відхилення можна поділити на 
вроджені або набуті внаслідок травм, хвороб, 
такі, що негативно впливають на процес соціалі-
зації особистості або, які розвиваються у зв’язку 
із порушенням нормального процесу соціалізації 
(негативний вплив сім’ї,  близького оточення, 
різного роду психологічні травми), сексуальні, та 
такі, що зумовлені алкоголізмом, наркоманією, 
токсикоманією або станом сп’яніння. 

В рамках кримінального права ці розлади 
та хвороби зведені до трьох груп медичних кри-
теріїв, які оцінюються одночасно із юридични-
ми, і характеризують особу під час вчинення 
злочину. Зокрема, такі, що характерні для осуд-
них, для обмежено осудних, або неосудних. 
Окремо в кримінальному праві можна виділити 
специфічні емоційні, психічні стани, які супрово-
джують вчинення злочину, зокрема сильного ду-
шевного хвилювання (ч.4 ст.36, ч.3. ст.39,  ч.7 ст.66 
КК України), вчинення злочину у стані сп’яніння 

(ч.13 ст. 67 КК України) [1, с.13, 14, 22].  
Новою і актуальною проблемою сьогодні 

виступає стан обмеженої осудності, його  чітке 
відмежування від осудності і неосудності та 
практичне застосування даного інституту.  Стан 
обмеженої осудності визначається як психопато-
логічний стан людини, який не виключає кримі-
нальної відповідальності, та за якого вона під час 
вчинення злочину через наявний у неї психічний 
розлад не була здатна повною мірою усвідомлю-
вати свої дії (бездіяльність) та/або керувати ними 

[16, с.72].   
В психіатричній літературі такі стани нази-

ваються пограничними. Ю.А.Александровський, 
який ввів це визначення у науковий обіг, визначав 
пограничні нервово-психічні розлади на дві катего-

рії: неврози та психопатії [2, с.95-96].  
Аналіз даних показує, що найпоширенішим 

розладом виступає психопатія. П.Б.Ганнушкін 
писав, що “проблема злочинності навряд чи буде 
правильно вирішена, якщо ігнорувати серед зло-
чинців наявність такої значної кількості психо-

патів”[6, с.126]. По даним Н.Ф.Кузнецової та 
Н.С.Лейкіной 45 % вбивць, які підлягали судово 
- психіатричній експертизі, були визнані психо-

патами [13, с.110]. Достатньо широкий спектр 
психопатичних проявів є підгрунттям для вчи-
нення значної частини злочинів. Серед засудже-
них 3-4 % страждають вродженим або набутим 
слабоумством (олігофренією). Олігофрени вчи-
няють, як правило, майнові злочини, а також 
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зґвалтування. Неадекватна поведінка може обу-
мовлюватись і патологіями, пов’язаними із  ор-
ганічними або травматичними ушкодженнями 
головного мозку (енцефалопатія). Московський 
психолог М.К.Єнікеєв, серед осіб, які направля-
лись на судово-медичну експертизу  у зв’язку із 
вчиненням злочинів та визнанням осудними, 
18,7% склали особи з залишковими явищами ор-
ганічних ушкоджень головного мозку і майже 
стільки ж - з залишковими явищами травматич-
них ушкоджень головного мозку. Необхідно від-
значити і неврози,  які на відміну від психопатій 
являються тимчасовим, перехідним нервово-
психологічним розладом. Його види: неврастенія, 
істерія, невроз нав’язливих станів порушують 
сприйняття та оцінку особистих зовнішніх впливів 
та сприяє неадекватним реакціям на ситуацію. Що 
часто призводить до різного роду ексцесів, які мо-
жуть носити і кримінальний характер. 

Окремо необхідно виділити сексуальні 
розлади, які поділяють за об’єктом статевого по-
тягу, за способом реалізації статевого потягу, а 
також виділяють змішані форми статевих відхи-

лень [15, с.47]. Серед злочинців поширені такі 
форми, як гомосексуалізм, піроманія,  педофілія, 
інцест, некрофілія… За способом реалізації най-
більшу небезпеку становлять садистичні прояви 
сексуальної поведінки. 

До інших психічних розладів відносять ті, 
які пов’язані із алкоголізмом, наркоманією, ток-
сикоманією. При цьому більшість наведених 
вище психічних розладів часто межують із схи-
льністю до зловживання алкоголем, стан сп’янін-
ня таких осіб істотно посилює їх негативні пси-
хічні прояви поведінки, іноді навіть незначні до-
зи алкоголю в силу наявних психічних розладів 
здатні підвищити агресивність, конфліктність, 
що призводить до криміногенних ситуацій і вчи-
нення злочину, в ряді випадків ці розлади є піг-
рунттям для розвитку хронічного алкоголізму.  

Серед спірних проблем сьогодні постає 
проблема приналежності до психічних розладів в 
якості медичного критерію обмеженої осудності 
таких психічних аномалій, як алкоголізм, нарко-
манія, токсикоманія. Так М.І.Мельник і М.І.Хав-
ронюк  вказують, що вони також здатні виклика-
ти стан обмеженої осудності, але в цьому разі 
суд не може визнавати таких осіб обмежено осу-
дними, оскільки такий висновок випливає із по-
ложень ст. 96 КК України, яка передбачає мож-
ливість застосування, незалежно від призначено-
го покарання, примусового лікування до осіб, які 
вчинили злочини та мають хворобу, що стано-

вить небезпеку для здоров’я інших осіб. На від-
міну від них, до обмежено осудних (неосудних) 
застосовуються примусові заходи медичного ха-
рактеру, а не примусове лікування, що вказує на 
різний правовий статус цих осіб. Ними допуска-
ється лише визнання таких осіб неосудними за 
певних обставин -  стан абстиненції у наркотич-
но залежної особи, патологічне сп’яніння, гост-

рий алкогольний психоз [16, с.72-73]... З такою 
думкою можна частково не погоджуватись, оскі-
льки алкоголізм, наркоманія, токсикоманія є 
хворобами, які часто розвиваються у зв’язку із 
визначальною психічною схильністю до зловжи-
вання  відповідними речовинами, розвиток цих 
хвороб спричиняє серйозні психічні зміни і роз-
лади, які не дають цим особам повною мірою 
усвідомлювати свої дії(бездіяльність) та/або ке-
рувати ними. Отже, не можна говорити про різні 
правові статуси неосудних, обмежено осудних і 
осіб, хворих на ці хвороби. Ці хвороби мають 
достатньо широкий спектр проявів та станів, во-
ни можуть підпадати під ознаки неосудності, 
обмеженої осудності, і осудності. Застосування 

ст. 96 КК України [1, с.36] здійснюється лише 
при існуванні небезпеки для інших осіб, що не 
завжди може характеризувати ці хвороби. Отже, 
кожний конкретний випадок повинен встанов-
люватись експертним шляхом і в судовому по-
рядку. Включення їх у медичний критерій обме-
женої осудності приведе до необхідності враху-
вання стану обмеженої осудності при призна-
ченні покарання, що може суттєво пом’як-шити 
відповідальність. Але при цьому необхідно роз-
межовувати стан сп’яніння і стійку залежність, 
яка супроводжується глибокими психічними 
змінами особистості.  

На практиці у більшості випадків злочинці 
характеризуються цілим набором психічних, се-
ксуальних відхилень, які розвиваються із органі-
чних пошкоджень мозку, судинних патологій, 
набувають з часом патологічного, прогресуючого 
характеру, і в своїй сукупності зумовлюють все 
більш суспільно-небезпечні прояви поведінки.   

Застосування заходів кримінально-правово-
го впливу на осіб, із різного роду психічними 
відхиленнями в т.ч. сексуального змісту, не да-
ють бажаного результату, що пов’язано із не по-
вним з’ясуванням ролі психічних відхилень в 
механізмі злочинної поведінки, і тому не засто-
совуються відповідні заходи реагування, а саме 
психіатрична, психологічна допомога, лікування, 
корекція соціальних установок.  
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Таких осіб із психічним, сексуальними від-
хиленнями необхідно виявляти на ранніх етапах 
формування у них негативних властивостей, тоб-
то на початкових етапах соціалізації і своєчасно 
застосовувати заходи додаткової соціальної ко-
рекції. Зокрема, це повинно виражатись у ство-
ренні баз даних про таких осіб, зваженого конт-
ролю за їх поведінкою, наданні повноцінної пси-
хологічної, психіатричної  допомоги, вжиті захо-
дів, направлених на усунення негативних нахи-
лів особистості. Своєчасне вжиття таких заходів 
може попередити майбутні злочини таких осіб. 
Отже, по відношенню до таких осіб необхідно 
активізувати не тільки ранню профілактику, але 
й удосконалювати кримінально-правовий, пені-
тенціарний і постпенітенціарний профілактич-
ний вплив.   

 

Список літератури 
 

1. Кримінальний кодекс України.- К.: 
Атіка, 2002. – 160 с. 

2. Алексадровский Ю.А. Состояния 
психической дезадаптации и их компенсация 
(пограничные нервно-психические расстройст-
ва). - М., 1976. 

3. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Пре-
ступность и психические аномалии. - М., 1987. 

4. Антонян Ю.М., Виноградов М.В., 

Голумб Ц.А. Преступность и психические ано-
малии // Советское государство и право. – 1979. - 
№7. 

5. Беляев Н.А., Волгарева И.В., Кропа-

чов Н.М. и др.: Криминология: учебник под ред. 
Орехова В.В. – Санк-Петербург, 1992. – 216 с. 

6. Ганнушкин П.Б. Избранные труды. – 
Москва, 1964. 

7. Ганнушкин П.Б. Клиника психопатий: 
их статика, динамика и систематика. – М, 1933. 

8. Зелинский А.Ф. Криминальная психо-
логия. – Киев, 1999. 

9. Королев В.В. Рецензия на книгу Еме-
льянова В.П. “Спорные аспекты проблемы кри-
миногенных психических нарушений у несовер-
шеннолетних”// Вопросы борьбы с преступнос-
тью, Вып.35. - Москва. 

10. Краснушкин Е.Н. Кабинеты по изуче-
нию личности преступника и преступности в 
СССР и заграницей. - М., 1925. – С. 23-41.  

11. Краснушкин Е.К. Опыт психиатри-
ческого построения характеров у правонаруши-
телей // Преступность и преступник.- М.,1927. 

12. Кримінологія. Особлива частина: На-
вчальний посібник для студентів юридичних 

спеціальностей вищих закладів освіти / І.М.Да-

ньшин, В.В.Голіна, О.Г.Кальман; за редакцією 
І.М.Даньшина. - Харьків: Право, 1999. -232 с. 

13. Кузнецова Н.Ф., Лейкина Н.С. Кри-
минологический аспект соотношения социально-
го и биологического // Сов. государство и право. 
- 1977. - №9.  

14. Кузнєцова Н.Ф. Проблемы кримино-
логической детерминации. – Москва, 1984. 

15. Лановенко І.І., Мельник П.В. Кри-
мінологія. Випуск: причини та раннє попере-
дження статевої злочиності. - Ірпінь: УФЕІ, 1998. 
-119с. 

16. Науково - практичний коментар Кри-
мінального кодексу України від 5 квітня 2001 

року / За ред. М.І.Мельника, М.І. Хавронюка. -
К..: Каннон, 2001. 

17. Семенов С.Ф. К вопросу об ограни-
ченной (уменшенной) вменяемости // Журнал 
невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсако-
ва.- 1966.-Т.66.- Вып. 8. 

 
Стаття надійшла до редколегії 18.09.2002 р. 

 

Т.Nindypowa 

CONNECTION OF MENTAL AND SEX DEVIATIONS WITH CRIMINALITY:  

CRIMINAL LAW AND CRIMINAL DOCTRINE ASPECTS 

 

Summary 

 

In the article are exposed  main criminal doctrine  and criminal law aspects of connection of 
criminality with mental, sex deviations. 
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ДО НАШИХ АВТОРІВ 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ  

В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР 
 

1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового 
вісника Чернівецького університету”  перейшла  на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, 
які подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і 
роздруковування електронно-обчислювальну техніку. 

1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows). 
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на тридюймовій дискеті) по-

ряд з роздрукованим на принтері рукописом. 
1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих пошко-

джень максимально жорсткою упаковкою. 
1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редак-

тор. 
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же 

прямим шрифтом. 
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений 

до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці 
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному. 

1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примір-
нику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - 

суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення не допуска-

ються! 
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого бо-

ку. 

 

 

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

 
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті - 

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

2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу. 
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер-

шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фак-
тичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.  

2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку. 
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крап-
кою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210]. 

2.7. Список літератури подається наприкінці статті у алфавітному порядку згідно бібліографічного Держс-
тандарту. 

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну на-
зву й офіційне  джерело,  у  якому  він опублікований. Наприклад: 

• Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянст-
ва» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158. 
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; 

її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірни-
ках. Наприклад:  

• Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького універ-
ситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19. 
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга ви-

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-
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ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 
автори. Наприклад: 

• Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 
276с. 
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживан-

ня абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії 
українською мовою. 

 

3. ДОДАТКИ 

 
До рукопису повинні додаватись: 

• довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; 
учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку 
з редколегією); 

• для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу, який 
містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою 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 зван-
ня, 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 ко-
ректуру; 

• транслітерація прізвищ та ініціалів авторів,  переклад заголовку матеріалу та коротке його резюме англійсь-
кою 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 ред-

колегії в рекомендований термін. 
4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони 

були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а) 
початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний 
лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озна-
йомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції. 

4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видавництво або опубліковувалась раніше, 
автор зобов'язаний попередити про це редакцію. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які 

винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редакто-
ром. 

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи. 

 

 

Науковий редактор доктор юридичних 

наук, професор, декан юридичного    фа-

культету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

Пацурківський Петро Станіславович. 
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