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І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
УДК 34.1
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ОСНОВНЕ ПИТАННЯ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА:
ПОШУКИ СУЧАСНОГО ВИРІШЕННЯ
Постановка проблеми. Вся наука та
практика фінансового права переконує, що в залежності від того, як суб’єкти фінансових правовідносин розуміють фінансове право, так вони і
користуються ним. Неправильне розуміння фінансового права з неминучістю тягне за собою
таке ж неправильне його застосування. І навпаки
– чим більш істинним, адекватним є розуміння
фінансового права, тим ефективнішим стає його
застосування. Нині у всіх постсоціалістичних
країнах достатньо ознак, які свідчать про суттєві
проблеми у застосуванні фінансового права на
практиці. Це неминучий наслідок таких же проблем у розумінні фінансового права.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Аналіз нинішнього стану науки фінансового права переконує, що усі її сутнісні питання відзначаються дискусійним характером, плюралізмом думок, який нерідко доходить до взаємовиключних тверджень [5; 53; 62]. Вченими пропонується чимало найрізноманітніших рецептів
“виходу” для теорії фінансового права із кризової ситуації, що склалася у ній – від ортодоксального захисту у якісно інших суспільних умовах
по суті в незмінному виді радянської доктрини
фінансового права [19; 25; 51; 70; 72] до анулювання фінансового права як окремої цілісної галузі права. І навіть відмовляють фінансовому
праву як єдиній галузі у праві на життя по-різному – від прямого її розформування на окремі
інститути, які поспішно, без будь-яких підстав
вже оголошені новими галузями права (наприклад, бюджетного, податкового та інших) [3; 15;
16; 17] до приписування фінансовому праву у
якості предмета його регулювання зовсім не властивих цій групі правових норм суспільних відносин – відносин власності [37, c.10, 12, 14], владних відносин [45, Ст.2] та деяких інших.
З методологічної точки зору вирішення
проблем теорії фінансового права та фінансовоправової практики найдоцільніше почати з відповіді на питання, чим в дійсності є фінансове

право – творінням природи (у даному випадку
під природою ми розуміємо все суспільство як
найвищу форму буття природи) чи атрибутом
держави, її творінням? А якщо того й іншого
одночасно, то яка роль природи і яка роль
держави у творенні фінансового права? Очевидно, дане питання і є основним питанням науки фінансового права. В залежності від того, як
вирішується це питання, вирішуються всі інші питання теорії та практики фінансового права.
Аналіз усього різноманіття відповідей на
сформульоване питання, що містяться в дослідженнях з фінансового права вчених постсоціалістичних держав і країн Заходу, всієї історії науки фінансового права свідчить, що усі ці відповіді можна поділити на три типи. Кожен з даних
типів яскраво виражений, в достатній мірі відрізняється від інших, перебуває з ними в антагонізмі. Необхідно також зазначити, що цей поділ є
чітким тільки в науці. Що ж до практики, як це
часто буває, то крайнощі нерідко зливаються, накладаються так, що розрізнити їх якісну відмінність можливо тільки з допомогою професіоналів.
Природно-правовий підхід до розуміння
фінансового права поділяли майже усі корифеї
російської науки з фінансового права дореволюційного періоду [6; 36; 40; 43; 48; 49; 50; 52; 63;
65; 67; 82; 90; 91; 92; 93], більшість юристів-фінансистів країн Заходу, причому в однаковій мірі
як минулого часу [9; 31; 32; 39; 41; 46; 54; 56; 87;
89], так і сучасники [95; 96; 97; 98; 99; 100; 101;
102; 105; 108; 109; 111; 112; 113; 115; 116; 117;
118; 119]. Вони вважали і вважають, що фінансове право є лише творінням природи, ототожнювали в минулому та ототожнюють нині публічні
фінанси та фінансове право. Представники цього
історично першого типу розуміння суті фінансового права абсолютизують в останньому природній зміст і дуже применшують, а то й зовсім відкидають значення його форми, позитивного боку
справи. Це з неминучістю виливається на практиці у безправ’я, анархію, стихію, неврегульова-
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ність чи, як мінімум, недостатню врегульованість
позитивним фінансовим правом об’єктивних
відносин у сфері публічних відносин. Найпоширенішою реакцією на подібний стан речей в
юриспруденції є намагання знайти вихід із даної
ситуації у віднесенні розподільних та перерозподільних суспільних відносин з приводу публічних фінансів до адміністративного права [28,
c.16; 110; 114], конституційного права [4; 26; 104;
120] чи обмеження їх тільки податковим правом
відносинами [13; 33; 98; 100; 106; 114; 116], що,
зрозуміло, насправді не є виходом з проблеми.
Позитивістський тип розуміння фінансового права досяг класичних форм зрілості у
бувшій Радянській державі [7; 18; 55; 57; 61; 69;
81; 85] і в даний час продовжує домінувати у
всіх постсоціалістичних державах [19; 25; 34; 51;
70; 72; 84; 95; 103; 107; 120]. Він виходить з абсолютизації позитивного начала у фінансовому
праві, розглядає публічні фінанси у якості атрибута держави [83; c.66] і по суті не враховує їх
визначальної ролі у фінансовому праві. Представники даного типу розуміння фінансового права
навіть при визначенні його предмета виходять не
із змісту суспільних відносин, що ним регулюються, а тільки зі сфери, меж застосування позитивного фінансового права, які поза предметом,
як відомо, втрачають свою чіткість, вираженість
і визначаються у науці фінансового права та на
практиці нерідко волюнтаристськи. Наприклад, у
рекомендованому Міністерством освіти Російської Федерації підручнику з фінансового права
для студентів вузів Н.Д.Еріашвілі пише: “До
предмету фінансового права належать закріплення структури фінансової системи, розподіл
компетенції в даній сфері між Федерацією та її
суб’єктами, а також місцевим самоврядуванням в
особі відповідних органів, регулювання на основі
цих висхідних норм відносин, характерних для
процесу фінансової діяльності” [88, c.11]. Як переконує стан науки та практики фінансового
права у всіх постсоціалістичних країнах, абсолютизація другого типу розуміння фінансового права також не веде до вирішення його нагальних
проблем. Тим не менше прослідкуємо хоча б
схематично еволюцію даного праворозуміння,
оскільки розуміння фінансового права в постсоціалістичній Україні виростає методом діалектичного зняття безпосередньо з нього.
Класичний період розвитку радянського
фінансового права розпочався у 1940 році, після
опублікування статті Ю.А. Ровинського “Предмет радянського фінансового права” [58] та першого радянського підручника з фінансового пра6

ва [29]. У цих роботах раніше фрагментарні, неповні, безсистемні знання з радянського фінансового права були вибудувані у чітку, внутрішньо логічну систему категорій та понять, з
чітко визначеними межами предмету фінансовоправового регулювання та його методом. Це сталося в ході найбільш плідної в довоєнний період
дискусії про систему права та систему законодавства, яка відбулася на рубежі 30-х-40-х років
ХХ століття. Тоді ж, у 1940 році, основоположник радянського фінансового права Ю.А.Ровинський писав: “Фінансове право в СРСР, як
сукупність юридичних норм регулювання відносин у галузі державних фінансів, є самостійною
галуззю права, що покликана регулювати діяльність соціалістичної держави у сфері планової
акумуляції і планового розподілу державних
грошових засобів з метою забезпечення будівництва комуністичного суспільства” [58, c.42]. Так
було остаточно подолано традиції дореволюційної
російської, західноєвропейської континентальної
та англо-американської наукових фінансово-правових шкіл щодо необґрунтовано розширеного тлумачення предмету фінансового права. Не вніс
Ю.А. Ровинський істотних змін у дане визначення фінансового права і в своїй основній науковій
праці, опублікованій через двадцять років після
цього: “Радянське фінансове право як галузь радянського соціалістичного права є сукупність
норм, що регулюють відносини в галузі фінансової
діяльності держави з метою виконання її завдань і
функцій, спрямованих на побудову комунізму в
СРСР” [57, c.64]. Більшість з наступних визначень
предмету фінансового права, що робились авторами цілого ряду підручників, посібників, монографій і статей, були більш або менш вдалими варіаціями останнього визначення Ю.А.Ровинського [7,
c.30; 35, c.40-41; 55, c.27; 79, c.194; 80, c.97; 81,
c.34-37; 85, c.15-18;].
Необхідно підкреслити, що тривалий час в
радянській юриспруденції сфера дії фінансового
права визначалась головним чином двома елементами – утворенням та розподілом фінансових
ресурсів держави, а третій її елемент – використання фондів грошових коштів держави – як правило, був відсутнім у цих визначеннях його
предмету. Одними з останніх серед відомих вчених-юристів визначали сферу фінансового права на
основі вищезазначеного підходу В.І. Лісовський
[42, c.192] та С.С. Алєксєєв [66, c.282]. Рівно через
сорок років після визначення сфери дії фінансового права Ю.А. Ровинським його суттєво уточнила та збагатила одна з учениць цього відомого науковця та педагога, фундатор української
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школи юристів-фінансистів Л.К. Воронова. “Фінансове право, - зазначала вона, - це сукупність
правових норм, що регулюють відносини в галузі
мобілізації, розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів грошових
коштів, що є частиною національного доходу
країни, з метою забезпечення виконання завдань
і функцій радянської загальнонародної держави”
[20, c.25]. Вона, таким чином, уточнила зміст поняття фінансової діяльності держави за рахунок
включення до нього такого елементу, як використання фондів грошових коштів держави, конкретизувала його, а також точніше відобразила у
визначенні мету правового регулювання цих відносин, опустивши при цьому за межі визначення
положення про те, що це – окрема галузь права.
Таке розуміння предмету фінансового права з часом стало загальновизнаним і внаслідок цього набуло рис класичного.
В постсоціалістичний період сферу дії фінансового права розширили ще більше, включивши до неї поряд з фінансовою діяльністю держави ще й фінансову діяльність органів місцевого самоврядування. Дане визначення із вищезазначеним уточненням нині наводиться майже у
всіх підручниках, навчальних посібниках, наукових виданнях, що оприлюднюються в Україні та
інших постсоціалістичних державах [19, c.35; 25,
c.38-39; 27, c.27; 38, c.26-27; 44, c.9-10; 71, c.36;
73, c.32; 74, c.10; 77, c.19; 78, c.44; 84, c.31; 88,
c.11]. Проте при детальнішому аналізі з’ясовується, що наведене вище та усі інші, йому подібні, визначення предмету фінансового права
мають недоліки онтологічного та методологічного характеру. Головним недоліком такого підходу до визначення предмету фінансового права
– тільки зазначенням його меж – є те, що він є
нічим не обґрунтованим відступом від загальноприйнятого у континентальній системі права
критерію поділу права на галузі у відповідності
зі змістом суспільних відносин, що регулюються тією чи іншою системою норм права. При
цьому вказівка на обсяг предмету правового регулювання не обов’язкова у визначенні предмету, хоча в силу традицій, що склались, вона може
міститися також.
Наприклад, у статті 1 нового Цивільного
кодексу України зазначається, що “цивільним
законодавством регулюються особисті немайнові
та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників” [1,
Ст.1]. При цьому уточнюється, що “до майнових
відносин, заснованих на адміністративному або

іншому владному підпорядкування однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується” [1, Ст.1].
Сучасна доктрина адміністративного права
під предметом норм права цієї галузі розуміє
“суспільні відносини управлінського характеру”, що складаються у сфері організації та функціонування виконавчої влади, державного
управління та місцевого самоврядування, а також в процесі внутріорганізаційної та адміністративно-юрисдикційної діяльності інших державних органів [12, c.55; 14; 64, c.307].
При традиційному підході до розуміння
предмету фінансового права тільки через вказівку на його межі, як уже зазначалося вище, залишаються не розкритими сутнісні риси власне
предмету фінансово-правового регулювання –
публічних фінансів. У радянський період, коли
майже усе приватне було знищено і тотально панувала суспільна власність на засоби виробництва та його результати, а приватний сектор складав мізерну долю процента у всьому валовому
внутрішньому продукті, грошові ресурси переміщались з фонду у фонд, не залишаючи одного і
того ж власника – державу. Тобто питання, правомірно чи ні здійснюється таке переміщення
грошових ресурсів, мало другорядне значення.
В постсоціалістичний період, в порівнянні
з попереднім історичним періодом, ситуація у
сфері публічних фінансів зокрема та фінансів в
цілому докорінно змінилася. Питома вага валового продукту, що виробляється у суспільному
секторі, різко скоротилась та продовжує зменшуватись, а питома вага суспільного валового продукту, що виробляється в приватному секторі,
навпаки, стала переважаючою та дальше продовжує зростати. Держава опинилась в ситуації,
коли поступово, проте неухильно звужуються її
можливості протиправно зловживати природними правами та законними інтересами приватних власників при формуванні публічних фондів
грошових коштів, коли фінансове законодавство
держави об’єктивно змушене у все більшій мірі
втілювати її природне фінансове право.
Таким чином, розуміння предмету фінансового права пройшло тривалу і складну еволюцію, у різні періоди воно було різним. Воно зумовлювалось насамперед розумінням суті та ролі
публічних фінансів у житті суспільства, ролі
об’єктивних та суб’єктивних факторів у суспільному прогресі, нарешті, розумінням права як феномену суспільного життя. Розуміння предмету
фінансового права, що склалося у соціалісти-
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чний період розвитку суспільства, не може
бути механічно перенесене у новий період суспільного розвитку без шкоди для держави,
органів місцевого самоврядування та суспільства в цілому без порушення основоположних
принципів та засад функціонування громадянського суспільства і правової держави як
його ядра.
Що ж саме є предметом фінансового права
постсоціалістичної держави і в чому полягають
його сутнісні характеристики та особливості? На
це питання, поставлене усім ходом сучасної фінансово-правової теорії та практики, вже почали
з’являтися деякі нові відповіді та гіпотези. Насамперед деякі дослідники фінансового права у
ситуації, що склалася, зробили висновок про
зникнення єдиного предмету фінансового права,
а на підставі останнього – про розпад галузі фінансового права на галузь бюджетного права,
галузь податкового права, деякі інші [3; 16, c.81;
17]. Дещо нижче проаналізуємо чи достатньо
обґрунтований цей висновок. А поки що наведемо приклади ще деяких новацій щодо предмету
фінансового права, на нашу думку, також дуже
далеких від істини. Так, М.В. Карасьова обґрунтовує висновок про те, що “в сучасних умовах
досить очевидно проявився майновий характер
відносин, що регулюються фінансовим правом”
[37, c.10]. “Сьогодні стало цілком очевидно, резюмує вона, - що фінансове право, так же, як і
цивільне право, регулює дві групи суспільних
відносин. По-перше, воно регулює відносини
власності, тобто відносини по володінню, користуванню та розпорядженню майном. По-друге,
фінансове право регулює відносини по переміщенню майнових благ від однієї особи до іншої”[37, c.12]. Нарешті, М.В. Карасьова підкреслює: “окрім усього іншого, фінансове право регулює відносини власності фізичних осіб та організацій” [37, c.14]. Тобто, наяву не описка відомого вченого, зроблена ним в запалі полеміки,
наукової дискусії, а свідома позиція, послідовна
лінія, обійти мовчанням яку означало б не тільки
погрішити проти істини, але й образити неувагою її автора.
У значній частині наукових робіт, у навчальній літературі [19, c.38; 51, c.24] і навіть в новітніх нормативно-правових актах найвищого
рівня продовжує залишатися точка зору на предмет фінансового права як на відносити владні.
Наприклад, в Податковому кодексі РФ, прийнятому в 1998 році, відзначається, що: “Законодавство про податки і збори регулює владні відносини...” [45, Ст.2].
8

Мета статті полягає у тому, щоб на основі
досягнень фінансово-правової теорії і практики,
застосування принципу соціального натуралізму
запропонувати нове, сучасне вирішення основного питання науки фінансового права – чим є
фінансове право, розкрити з позицій нового розуміння фінансового права його предмет, систему та межі, місце в системі позитивного права,
запропонувати адекватну сучасному стану науки
фінансового права її нову системоутворюючу
категорію замість історично віджилої у такій ролі категорії „фінансова діяльність держави”.
Виклад основного матеріалу дослідження. Постає питання, чи можливо в принципі позитивно вирішити основне питання фінансового
права, сформульоване вище? Вважаємо, що так. І
що ключем до такого вирішення є застосування
до фінансового права вже неодноразово успішно
перевіреного іншими галузями юриспруденції
принципу соціального натуралізму, який нині
у Західній Європі все частіше називають принципом соціального реалізму. Так, застосування
цього принципу наукою карного права, зокрема,
Ч.Бекаріа, допомогло успішно розв’язати складну, здавалося б нерозв’язну методологічну, світоглядну суспільну проблему відповідності міри
покарання мірі злочину [2]. У фінансовому праві
успішно застосовували принцип соціального натуралізму А.І.Худяков при обґрунтуванні системи фінансового права постсоціалістичної держави [83], Р.О.Гаврилюк – при визначенні функцій
податку [21; 22], обгрунтуванні нових підходів
до розуміння джерел податкового права [23].
Згідно даного принципу соціальні явища
не можна розглядати поза дією законів природи,
а навпаки, їх необхідно розглядати у якості таких, які є за своєю суттю не менш природними,
як фізичні чи біологічні явища, а ще більш природними, оскільки вони відображають вищу форму розвитку природи. Це в повній мірі стосується і такого соціального явища, як право. У
відповідності з принципом соціального натуралізму право – це соціальна форма законів природи,
точніше кажучи, природних законів суспільного
життя. Звідси воно неминуче має два аспекти –
природний зміст і соціальну форму. Форма ж і
зміст, як відомо, є атрибутами один одного, у
природному стані неможливі одне без одного.
Найбільш досконалим є таке право, у якому природний зміст, тобто об’єктивні суспільні відносини, найбільш адекватно втілюються в позитивному праві, тобто у його соціальній формі – законодавстві.
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У відповідності з принципом соціального натуралізму основне питання науки фінансового права, на нашу думку, повинно бути вирішене наступним чином: у творінні фінансового права природа, тобто суспільство,
відіграє ту роль, що створює об’єктивні фінансові відносини, а держава відіграє ту роль,
що надає цим природним фінансовим відносинам відповідну соціальну форму, що називається фінансовим законодавством. Підкреслимо – форму не довільну, а детерміновану
фінансовими відносинами, які у повсякденному
житті найчастіше називають просто фінансами.
Аналіз літератури про публічні фінанси з
неминучістю засвідчує, що і в науці про фінанси
є чимало дискусійних, спірних проблем. Проте
питання про сутнісні характеристики фінансів
наукою про фінанси уже розв’язано. Зокрема, у
відомому підручнику з фінансів під редакцією
Л.А.Дробозіної підкреслюється: “Фінанси відрізняються від грошей як за змістом, так і за функціями, що виконують. Гроші – всезагальний еквівалент, з допомогою якого насамперед вимірюються затрати праці асоційованих виробників,
а фінанси – економічний інструмент розподілу
та перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу, знаряддя контролю за утворенням та використанням фондів
грошових коштів. Головне їх призначення полягає в тому, щоб шляхом утворення грошових
доходів і фондів забезпечити не тільки потреби
держави і підприємств у грошових засобах, але й
контроль за використанням грошових ресурсів”
[47, c.9]. Такої ж точки зору на фінанси дотримуються й інші відомі фахівці науки про фінанси
[10, c.16; 59; 75; 76].
Французький класик науки про фінанси і
науки про фінансове право П.М. Годме ще у ХХ
столітті звернув увагу на те, що у суспільстві з
ринковою економікою паралельно існують дві
сфери фінансів – державні фінанси і приватні
фінанси . “Іноді видається доцільним, - писав він,
- допускати деяку аналогію проблем державних
фінансів і проблем приватних фінансів з метою
їх найкращого та найповнішого розв’язання” [24,
c.41]. Водночас, аналізуючи фінанси французького суспільства, де державні і приватні фінанси
давно досягли класичних форм зрілості – в Україні та інших постсоціалістичних країнах цього
ще немає – він писав: “В жодному випадку не
слід забувати про фундаментальні відмінності
між державними і приватними фінансами. Основна відмінність між ними зумовлена тим фактором, що стан приватних фінансів і динаміка при-

ватних фінансів залежать від законів ринкової
економіки. Так, попит і пропозиція на ринку зумовлюють визначення розміру процентної ставки. Стан же і динаміка державних фінансів визначаються рішеннями держави і діями публічної
влади” [24, c.41].
Він дав розгорнуту характеристику відмінностей приватних фінансів від державних, які
можна звести до наступних: 1. Приватні фінанси
зорієнтовані на одержання прибутку. Державні
фінанси, навпаки, є засобом задоволення так званого загального інтересу. Це найголовніша, сутнісна відмінність цих обох типів фінансів, якою
зумовлюються і всі інші їх відмінності між собою. 2. Держава може в примусовому порядку
забезпечити собі прибутки шляхом запровадження податкової системи, в той час як застосувати примус до самої держави неможливо.
Приватні особи не можуть в примусовому порядку забезпечити власні прибутки і, відповідно,
можуть виявитись неспроможними виконати свої
зобов’язання. 3. Державні фінанси пов’язані з
державною грошовою системою, тоді як грошова
система не залежить від волі приватного власника, який є розпорядником власних фінансів. 4.
Розмір державних фінансів незрівнянно більший,
ніж розмір фінансів будь-якого приватника,
окремо взятого. “Цих відмінностей цілком достатньо, - резюмує П.М.Годме, - щоб розглядати
фінансове право як самостійну науку, яка, не дивлячись на свій зв’язок з приватними фінансами,
чітко відмежовується від останніх” [24, c.42].
З вище викладеного очевидно, що фінанси
– це не просто грошові, а розподільні і перерозподільні суспільні відносини, які опосередковуються, реалізуються з допомогою грошей, що
між фінансами публічними та фінансами приватними наявні принципові відмінності якісного характеру, що безпосереднім об’єктом правового регулювання публічної влади є не усі фінансові
відносини, а лише та частина з них, поява якої
історично зумовлена виникненням публічних
потреб, тобто публічні фінанси. Публічні фінанси, будучи нерозривно пов’язаними з існуванням власне держави, не дивлячись на свій
об’єктивний характер, проявляються не інакше,
як у формах, визначених державою. Тобто держава, враховуючи суспільні потреби, які завжди
детерміновані рівнем розвитку продуктивних
сил, масштабами державної діяльності, соціальними завданнями на відповідному етапі розвитку
і т.д., надає фінансовим відносинам, що об’єктивно народжуються, адекватні правові форми.
Вона з допомогою права встановлює конкретні
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види платежів (податків, зборів, мита) і порядок
їх зарахування в державні грошові фонди, визначає напрями використання фінансових ресурсів,
принципи їх розподілу і т.д. Інакше кажучи, вона
здійснює це з допомогою фінансового права.
Отже, матеріальним предметом фінансового права виступають публічні фінанси,
які є за своєю суттю розподільними та перерозподільними суспільними відносинами, або,
інакше кажучи, розподільні та перерозподільні відносини у сфері публічних фінансів. Це
відносини не грошові, хоч без посередництва
грошей вони не можливі в принципі. Це відносини не владні, не управлінські суспільні відносини, тому що сенсом, змістом фінансових відносин є не підпорядкування волі одного суб’єкта
- державі волі іншого суб’єкта, наприклад, платника податків, а розподіл та перерозподіл суспільних благ. Нарешті, це не відносини власності,
а відносини з приводу розподілу та перерозподілу частини приватної власності задля задоволення загального, публічного інтересу.
Таким чином, фінансове право можна
визначити, як систему норм права, що регулюють розподільні та перерозподільні відносини у сфері публічних фінансів з метою створення державних та муніципальних фондів
грошових коштів для задоволення суспільних
потреб. Таке розуміння предмету та змісту фінансового права, на нашу думку, найбільш адекватно відповідає його справжній суспільній природі. З його позицій стає можливим вирішити
також усі інші вузлові дискусійні питання сучасної теорії і практики фінансового права – про метод фінансового права, про систему фінансового
права та системоутворюючі фактори, про межі фінансового права, про місце фінансового права в
системі галузей права, про системоутворюючу категорію науки фінансового права та інші.
У відповідності з принципом соціального
натуралізму межами фінансового права є природні межі публічних фінансів, тобто, завжди і
всюди фінансовим правом повинні регулюватися
усі без винятку розподільні та перерозподільні
відносини у сфері публічних фінансів, оскільки
усі їх види належать до єдиного предмету фінансового права. Не поширювати дію фінансового
права на якусь частину публічних фінансів означало б прирікати їх на хаотичність, аморфність,
не надавати їм відповідної правової форми, далеко не в повному обсязі і не в публічних інтересах
використовувати їх внутрішній потенціал. І навпаки – поширювати дію фінансового права на
інші сфери суспільних відносин – владні, майно10

ві, відносини власності, на приватні фінанси і т.д.
– означало б застосувати до цих природних,
об’єктивних за змістом відносин неадекватну
правову форму, яка у кожному аналогічному випадку вступала б в антагонізм з невластивим їй
змістом, деформувала б цей зміст, спотворюючись при цьому сама, приносила б для суспільства замість прогресу і задоволення його інтересів
найрізноманітніші проблеми та катаклізми.
Класичним прикладом останнього може
бути фактичне та юридичне одержавлення у бувшому СРСР грошових коштів колгоспів та інших кооперативних організацій. Здійснене під
лозунгом створення умов для перетворення всіх
форм власності в країні в одну форму – державну, воно було за своєю суттю неправомірним
розширенням юрисдикції невласника (держави)
на об’єкти чужої власності, з одного боку, та
адекватним обмеженням природних прав істинного власника – колгоспів на об’єкти їх власності, з іншого боку. І хоча це фактичне захоплення
бувшою радянською державою чужої власності
відбулося за допомогою відповідних юридичних
форм та актів, легально, воно ще раз підтвердило
істинність положення про детермінованість правових відносин, похідних за своєю природою,
економічними відносинами як базисними.
Внаслідок цього волюнтаристського включення грошових коштів колгоспів до складу
державних фінансів не принесло користі ні державі, ні колгоспам. Навпаки, різке обмеження
самостійності колгоспів у використанні власних
грошових коштів, а нерідко повна відсутність
такої самостійності стали однією з головних
причин різкого погіршання їх фінансового стану,
що в свою чергу зумовило необхідність невдовзі
розпочати широкомасштабне надання державою
цим де-юре самостійним суб’єктам господарювання регулярної грошової допомоги у формі
субсидій на сільгосппродукцію, прямих бюджетних інвестицій у колгоспний сектор економіки,
багаторазового списання державою боргів колгоспів за банківськими кредитами тощо. Всі перераховані фактори не зміцнили державні фінанси,
як очікувалось в первісному задумі, а навпаки,
ще більше послабили їх, а в сукупності з іншими
причинами зумовили їх повне фіаско. Це закономірний наслідок державного волюнтаризму у
сфері фінансової політики, оскільки сам факт
існування держави фінансових відносин не породжує. Фінанси, як і держава, є об’єктивним результатом всього суспільного розвитку, з’являються історично приблизно одночасно, хоча
все ж виникнення фінансів передує виникненню
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держави. Перебільшення або ж недооцінка ролі
держави у розвитку фінансових відносин в однаковій мірі методологічно хибні, а практично
шкідливі та небезпечні.
Система фінансового права завжди детермінується системою публічних фінансів,
що складаються з окремих якісно виокремлених в силу свого місця у розгалуженому та
складному ланцюгу розподільних відносин
ланок цільної сфери публічних фінансів, які,
не дивлячись на це, залишаються за своєю
об’єктивною економічною суттю єдиними, однорідними. Цей висновок, багаторазово обґрунтований та підтверджений відомими вченимифінансистами, що належать до різних історичних
періодів та наукових шкіл [11; 30; 86], дозволяє
поставити під сумнів достовірність твердження
Д.В.Вінницького про “відсутність системи однорідних відносин, правове регулювання яких могло б здійснюватись єдиним методом та подібними правовими засобами” [17, c.86]. В дійсності
усе з точністю до навпаки, предмет фінансового
права характеризується саме однорідністю, внутрішньою системністю економічного змісту суспільних відносин. Тому, якщо залишатися на позиціях предметної зумовленості кожної з галузей
права, у відповідності з принципом соціального
натуралізму необхідно визнати єдність фінансового права як класичної галузі права.
Природно, в силу багатьох об’єктивних
факторів фінансові системи різних держав не
ідентичні, а інколи істотно відрізняються між
собою. Наприклад, у РФ як федеративній державі є фінанси суб’єктів федерації, в той час як в
Україні як державі унітарній такої ланки у державних фінансів не має. Основними ланками публічних фінансів у РФ та в Україні в даний час є:
бюджет, цільові бюджетні фонди, позабюджетні
публічні фонди, податки, фінанси соціальної
сфери, державне майнове та особисте страхування, державні і муніципальні кредити, фінанси
державних і муніципальних підприємств та деякі
інші [11; 68]. У відповідності з цими ланками
фінансових систем обох держав як економічним
змістом утворюються згідно принципу соціального натуралізму фінансово-правові інститути як
адекватна їм правова форма. Єдина за економічним змістом фінансова система не може детермінувати утворення декількох якісно різнорідних галузей права.
На жаль, деякі теоретики права, поспішаючи стати першовідкривачами, проголошували
та продовжують проголошувати виникнення на
основі публічних фінансів у якості самостійних

основних галузей бюджетного права та фінансового права. Зокрема, Д.В.Вінницький пише: “В
даний час ...Податкове і бюджетне право наділені властивостями, внутрішньо притаманними
самостійним галузям права” [17, c.103]. В іншому місці цієї ж роботи він висловлює ще
більш чітку позицію, називаючи “податкове і
бюджетне право самостійними основними галузями” [17, c.85]. Так і напрошується до автора
цих оціночних міркувань запитання, в чому ж
дійсно він бачить якісну відмінність предметів
цих, з дозволу сказати, “галузей права”, якщо
податки і бюджет є різновидами перерозподільних відносин у сфері публічних фінансів?
Проявляючи непослідовність, на наступній
сторінці даної ж монографії Д.В.Вінницький робить висновок “про комплексність фінансового
права на сучасному етапі”. “Комплексність фінансового права, – пише він, – проявляється у
декількох факторах: 1) у відсутності загальних
фінансово-правових положень фундаментального характеру, закріплених у позитивному праві
(загальній частині); 2) у відсутності дієвої системи закріплених у законі галузевих принципів,
категорій та юридичних конструкцій, що в однаковій мірі використовувалися б у правових утвореннях, які традиційно включаються у фінансове
право; 3) у відсутності системи однорідних суспільних відносин, правове регулювання яких могло б здійснюватися єдиним методом та подібними правовими засобами; 4) в наявності ознак
правової автономії у найбільш крупних підрозділів, що традиційно включаються у систему фінансового права (тобто податкового і бюджетного права); 5) у відсутності єдиної системи фінансово-правових джерел, що знаходить свій
прояв не лише у відсутності російського фінансового кодексу, але й взагалі будь-якого спеціального законодавчого акту, що стосувався б фінансів загалом та в цілому” [17, c.85].
Про невідповідність дійсності аргументів,
наведених під номерами 3 і 4, зазначалося вище.
Аргументи 1, 2 і 5 зовсім не стосуються сутнісних, системоутворюючих галузь фінансового
права об’єктивних факторів, а є за своїм змістом довільним набором фрагментарних суб’єктивних вражень про суще та належне у змісті
фінансового права їх автора. Наведені аргументи
не тільки є недостатніми для таких кардинальних
висновків, як визначення предмету галузі права,
її системи і т.д. Ці аргументи в більшості своїй
не наукові, не відображають сутнісних рис
об’єкту пізнання. Фінансове право в дійсності є
не “надгалузевою системою, покликаною забез-
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печити, – як пише Д.В.Вінницький, – ефективну
взаємодію і координацію самостійних галузей
(податкового і бюджетного права) та деяких правових інститутів, що охоплюються ним” [17,
c.77], не комплексною галуззю права, а однією з
класичних галузей російського права, системи
права України, системи права інших постсоціалістичних держав і регулює, як уже відзначалось вище, розподільні та перерозподільні відносини у сфері публічних фінансів.
Застосування принципу соціального натуралізму до фінансового права дозволяє також
логічно завершити довготривалу дискусію про
місце фінансового права в системі позитивного
права тієї чи іншої країни. До числа дискусійних
питань місця фінансового права в системі права
постсоціалістичних держав, що мають особливо
важливе методологічне значення, на нашу думку,
належать наступні: а) про характер галузі фінансового права – фінансове право “надгалузеве
утворення”, класична галузь права чи взагалі не є
самостійною галуззю права; б) про час і способи
виникнення фінансового права як галузі права; в)
чи не зникає фінансове право як окрема галузь
права у зв’язку з бурхливим розвитком бюджетного і фінансового права?
На перше із вище зазначених питань нами
уже дано аргументовану відповідь про те, що
фінансове право об’єктивно належить до числа
класичних галузей позитивного права постсоціалістичних держав. Продовжувати дискусію з
даного питання може лише людина, яка свідомо
або в силу інших обставин не враховує наявних
об’єктивних реалій чи дотримується традицій
певної наукової школи, що склалися раніше. В
якості прикладу останнього твердження можна
навести вислів уже згадуваного нами П.М.Годме
про публічне право: “Публічне право, – пише
він, – традиційно ділиться на дві галузі: конституційне право, яке містить норми, що регулюють діяльність державних органів, які приймають політичні рішення; адміністративне право,
що включає правові норми, які регулюють діяльність органів виконавчої влади у сфері управління. Що стосується фінансового права (виділено мною – П.П.), то воно доповнює ці дві галузі” [24, c.39]. В даному випадку детальну полеміку з автором наведених міркувань вважаємо
зайвою. Відзначимо тільки, що усі названі галузі
права – конституційне, адміністративне і фінансове – мають в якості предметів свого регулювання якісно відмінні суспільні відносини, на що
до певної міри звернув свою увагу і сам
П.М.Годме. Вже в силу цього фінансове право не
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в змозі доповнювати ні конституційне право, ні
право адміністративне.
Також не складає особливих труднощів, на
нашу думку, і друге питання – про час і способи
виникнення фінансового права. Тим не менше
тривалий період воно залишалося дискусійним, а
до певної міри не втратило свого дискусійного
характеру по даний час. Зокрема, пів століття
тому, у 1952 р. Р.О.Халфіна висловила припущення, що фінансове право виділилось з державного права та адміністративного права і внаслідок цього пізніше набуло якостей самостійної
галузі права [79, c.194-195]. Таку позицію поділяли Б.М.Іванов [35, c.40-41], М.І.Піскотін [55,
c.49], С.Д.Ципкін [85, c.14-15]. В даний час аналогічної позиції дотримується М.В.Карасьова,
яка, зокрема, пише: “Фінансове право, на відміну
від конституційного та адміністративного, з’явилося значно пізніше, оскільки виділилося з названих галузей та з фінансової науки в самостійну галузь у зв’язку зі специфікою об’єкта
правового регулювання та його суспільним значенням” [38, c.39].
В 1976 р. В.В.Бесчеревних зробив висновок про те, що фінансове право не виділялося з
інших галузей права, а виникло відразу ж як самостійна галузь поряд і водночас з державним
правом та адміністративним правом. В полеміці з
Р.О.Халфіною В.В.Бесчеревних сформулював
своїм опонентам два наступних запитання: 1) коли саме відбулося виділення фінансового права з
інших галузей права та 2) в чому саме проявилося це виділення? Оскільки на поставлені запитання жоден з опонентів не дав ніякої відповіді,
В.В.Бесчеревних дійшов висновку, що в дійсності ніякого “виділення” фінансового права не
було і що в якості самодостатньої галузі права
фінансове право існує з моменту своєї появи на
світ. На момент появи галузі фінансового права
В.В.Бесчеревних не вказує [7, c.30].
А.І.Худяков у 1995 р. посилює аргументацію зробленого В.В.Бесчеревних висновку:
“...Звідси, – пише він, – держава, її фінанси і фінансове право, будучи атрибутами одне відносно
іншого, з’являються практично одночасно” [83,
c.66]. Ми цілком і повністю поділяємо висновок
А.І.Худякова про історичний час виникнення
фінансового права як явища суспільного життя,
заперечуючи при цьому атрибутивність держави
і публічних фінансів. Обидва ці явища є самостійними феноменами суспільного процесу, хоча
й тісно пов’язаними один з одним. “Про те, що
фінансове право не виділялося з інших галузей
права, а виникло водночас з виникненням дер-
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жави”, – пише і О.М.Горбунова [25, c.37]. Неспівпадання часу виявлення наукою фінансового
права з часом його дійсної появи, наявність різноманітних думок вчених з даного питання зовсім не означають, що протягом усього попереднього періоду суспільного розвитку фінансове
право не існувало взагалі чи було складовою частиною якоїсь іншої галузі права. Останнє засвідчує лише недостатність пізнання наукою фінансового права зокрема та юриспруденцією в цілому
ключових методологічних проблем теорії фінансового права та фінансово-правової практики.
Сама постановка питання про виділення
фінансового права з права конституційного чи
права адміністративного чи з того й іншого одночасно методологічно хибна, суперечить принципу соціального натуралізму, оскільки в кожної
з цих галузей докорінно відмінні, свої предмети
правового регулювання. Це з точки зору науки.
Водночас історія фінансового права багатьох
держав, в т.ч. історія вітчизняного фінансового
права містить безліч прикладів, коли тривалий
час фінансово-правові відносини в силу найрізноманітніших причин помилково відносились до
сфер права державного, адміністративного права
чи того та іншого водночас. Відновлення наукової істини в такому випадку у формі обґрунтування галузевої самостійності фінансового права
і створило ілюзію виділення фінансового права з
інших галузей права.
На питання, чи не зникає фінансове право
як окрема галузь позитивного права у зв’язку з
бурхливим розвитком найкрупніших інститутів
цієї галузі права – бюджетного права та податкового права – нами уже обгрунтовано відповідь:
ні, не зникає, оскільки в основному, в сущому те
й інше відображає перерозподільні відносини у
сфері публічних фінансів. Відмінності між бюджетом і податками як ланками публічних фінансів мають не якісний характер, а стосуються виключно особливостей та форм прояву. Тому немає потреби створювати дві галузі
фінансового права, які відрізнялися б між собою
не онтологічними рисами, а другорядними деталями. Крім того, таке методологічно хибне
розв’язання проблеми ще більше розбалансувало
б і без того відмінні режими фінансового правового регулювання різних ланок єдиної системи
публічних фінансів, що й без цього з надлишком
має місце у різних інститутах фінансового права.
Застосування принципу соціального натуралізму дозволяє, на нашу думку, з чисто наукових позицій конструктивно завершити дискусію,
що виникла в сучасній науці фінансового права з

приводу ролі та місця категорії “фінансова діяльність держави”. На нашу думку, категорія “фінансова діяльність держави”, яка відігравала системоутворюючу роль у науці радянського фінансового права, у науці фінансового права
постсоціалістичних держав таку свою роль втратила і викликає все більш аргументовану та системну критику у наш час [5, c.28; 17]. Фінансовоправова доктрина радянської держави відзначалась яскраво вираженим етатистським характером. Адекватним їй було радянське фінансове
право. Не могла бути іншою і наука фінансового
права, її категорійно-понятійний апарат. Зокрема, у класичному підручнику з радянського
фінансового права наводиться наступне визначення змісту категорії “фінансова діяльність
держави”: “Фінансова діяльність радянської держави являє собою процес планомірного збирання, розподілу і використання грошових коштів, з допомогою яких забезпечується практичне
здійснення завдань і функцій радянської держави” [60, c.4]. “З цього визначення випали суспільство та громадяни, безпеку, власність та інтереси яких забезпечує фінансова діяльність
держави”, – резюмує К.С.Бельський [5, c.31]. Як
кажуть, коментарі зайві.
Сорок років тому зовсім з інших, але також аргументованих позицій категорію “фінансова діяльність держави” критикував С.Н.Братусь. Він ставив “в докір Ю.А.Ровинському його
твердження, що предметом фінансового права є
не сама фінансова діяльність, а ті відносини, які
виникають у процесі її здійснення. Діяльність, –
підкреслював С.Н.Братусь, – не можна протиставляти відносинам: відносини проявляються у поведінці учасників, у їх діяльності” [8, c.123].
Ще одним з методологічно хибних, не відповідних принципу соціального натуралізму постулатів, з допомогою якого обґрунтовувалась
системоутворююча роль категорії “фінансова
діяльність держави” в науці фінансового права,
була уява про фінанси як атрибут держави. Значно пізніше в порівнянні з офіційним визнанням
категорії “фінансова діяльність держави” цю позицію чітко висловив представник уже постсоціалістичного періоду розвитку науки фінансового
права А.І.Худяков: “Що стосується нашої позиції, то ми, пов’язуючи поняття фінанси і фінансове право, – писав він, – поділяємо думки тих
авторів, які визнають фінанси атрибутом держави, а державу – атрибутом фінансів. Тому вираз державні фінанси, на нашу думку, хибує
тавтологією: фінанси не можуть бути не державними” [83, c.11]. Така постановка питання, тео-
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ретично помилкова завжди, але практично допустима для бувшого радянського суспільства, у
якому майже всі засоби виробництва були усуспільнені, абсолютно не допустима для постсоціалістичного суспільства, у якому приватні фінанси за обсягом уже значно перевищують фінанси публічні. Як держава, так і фінанси, в тому
числі публічні, є самостійними продуктами суспільного розвитку.
Виходячи з того, що предметом фінансового права є об’єктивні суспільні відносини у
сфері публічних фінансів, що система фінансового права визначається об’єктивною за своїм
змістом системою публічних фінансів, нарешті,
що держава тільки надає цим об’єктивним за
своїм змістом публічним фінансам адекватні
правові форми, логічно допустити, що системоутворюючою категорією науки фінансового
права в пострадянський період повинна стати
категорія “правове регулювання публічних
фінансів”. Вона є найбільш загальною, універсальною категорією, що відображає об’єктивну
реальність, тобто, відповідає всім канонічним
вимогам до аналогічних категорій. Всі інші категорії науки фінансового права є її конкретизацією – “бюджетне право”, “податкове право”,
“банківське право”, “емісійне право”, “фінансово-правові акти”, “фінансово-правові норми”,
“фінансове правовідношення” або органічно
пов’язаній з цією категорією своїм змістом –
“об’єкт фінансового правовідношення”, “суб’єкт
фінансового правовідношення” і т.д.
Запропоновані Д.В.Вінницьким у якості
системоутворюючих категорій фінансового права постсоціалістичної держави поняття “суспільні (колективні) потреби” і “публічні грошові
фонди” за своїм змістом є суб’єктивними образами не фінансово-правових, а фінансових відносин, тобто, належать не до сфери науки фінансового права, а до сфери науки про фінанси, тому
вони не можуть бути застосовані у запропонованій якості. Очевидно, така позиція Д.В.Вінницького є наслідком його захоплення західноєвропейськими традиціями фінансового права та
механічного перенесення їх на вітчизняний
грунт. Як відомо, вчені Західної Європи не розрізняють між собою публічні фінанси і фінансове
право, а також науку про фінанси і фінансовоправову науку. Такий підхід до розуміння природи фінансів і фінансового права відповідає рівню розвитку теорії фінансового права ще рубежа ХІХ-ХХ століть, а за порогом, як відомо,
уже ХХІ століття. Крім того, він методологічно
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хибний, еклектичний, тягне за собою механічне
змішування якісно неоднорідних явищ.
Висновок. Отже, об’єктивним предметом фінансового права є розподільні і перерозподільні відносини у сфері публічних фінансів. Межі фінансового права визначаються
межами публічних фінансів, а його система –
системою публічних фінансів. За своїм змістом фінансове право постсоціалістичної держави є системою норм права, що регулюють
розподільні та перерозподільні відносини у
сфері публічних фінансів з метою створення
державних і муніципальних фондів грошових
коштів для задоволення суспільних потреб.
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P.S. Patsurkivskiy
THE BASIC QUESTION OF SCIENCE OF THE FINANCIAL RIGHT:
SEARCHES OF THE MODERN SOLUTION
Summary
In the article the evolution of doctrinal and normative-legal aspects of the basic phylums of comprehension of the financial law - natural-legal and positivism is analyzed. On the basis of a principle social naturalism the author offers the new approach to comprehension of the financial law, which combines positive
aspects of two precedent approaches and escapes their feeble places. The new comprehension to a subject of
the financial law, its system, borders and place in system of the positive law is justified. In quality backbone
category of science of the financial law, the category “legal regulation of the public finance” instead of a
category “financial activity of the state” is justified which played a similar role in the Soviet science of the
financial law.
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УДК 34.01
© 2003 р. В.Є. Скомороха
Суддя Конституційного Суду України, Київ
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНАЛІЗУ
КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Конституційний
Суд України як єдиний орган конституційної
юрисдикції з огляду на особливу значущість функцій, що реалізуються ним (тлумачення Конституції та законів України, захист прав людини,
перевірка нормативно-правових актів на відповідність основному Закону України, розгляд спорів
про компетенцію між органами державної влади), посідає особливе місце в системі органів
держави. Сьогодні в нашій державі склалася досить парадоксальна ситуація, коли, з одного боку, здійснення конституційного контролю і функціонування спеціально створеного для цієї мети
органу є нагальною вимогою часу, а з іншого, його діяльність ускладнюється низкою причин,
частково політичного характеру, зокрема наявністю соціального замовлення політичного керівництва держави на “досягнення докорінного підвищення ефективності влади в Україні” [25, с.2].
Між тим, управляти державою і суспільством
можливо тільки на основі Конституції, за допомогою тих форм і методів, що передбачено в ній.
Конституційна юрисдикція – один із таких методів. Отже, розгляд досвіду Конституційного Суду України з погляду захисту конституційних
правовідносин на сучасному етапі державотворення має досить важливе значення. Надзвичайно важливим науковим завданням є виявлення
обставин, які впливають на діяльність Конституційного Суду і розкривають смисл і значення
подій, що відбуваються в державі.
При виборі теми дослідження в даній статті враховувався і ступінь розробленості проблеми. Зазначимо, що аналізу різних процесів та
сторін, правової природи, сутності, організації і
діяльності судових органів, органів інших гілок
державної влади, охорони конституції присвячено праці українських учених В.Б.Авер'янова,
І.П.Бутка,
А.З.Георгіци,
В.О.Гергелійника,
В.М.Горшеньова, Ю.М.Грошевого, В.К.Дябла,
П.Б.Євграфова, А.П.Зайця, Л.В.Коваля, А.М.Колодія, М.І.Козюбри, В.В.Копєйчикова, М.І.Корнієнка,
В.В.Костицького,
Л.Т.Кривенко,
В.В.Медведчука, О.М.Мироненка, В.В.Молдована, Г.О.Мурашина, А.О.Овчаренка, В.Ф.Опришка, М.П.Орзіха, В.Ф.Погорілка, П.М.Рабіновича, М.Д.Савенка, С.Г.Серьогіної, В.Я.Та18

ція, Ю.М.Тодики, В.П.Тихого, М.В.Тесленка,
О.Ф.Форицького, М.В.Цвіка, В.М.Шаповала,
Ю.С.Шемшученка та інших. При вивчені даної
проблеми автор широко використовував теоретико-методологічні напрацювання російських
правознавців (С.А.Авак’яна, М.В.Баглая, С.В.Боботова, М.В.Вітрука, Г.А.Гордієва, Б.С.Єбзаєва,
Т.Д.Зражевської, В.Й.Лучіна, М.О.Мітюкова,
Т.Я.Хабрієвої, Ю.Л.Шульженка та ін.), а також
сучасних зарубіжних фахівців, зокрема Г.Арутюняна, Л.Горліцького, К.Грясхофа, Є.Мачкува,
А.Мавчича, Й.Ізензеє, Н.Неновські, Л.Фаворо,
Г.Хамаї, К.Хессе, А.Шайо, Г.Штайнбергера. Однак
у вітчизняній юридичній науці немає спеціальної
праці монографічного характеру, присвяченої проблемам конституційної юрисдикції в Україні.
Мета статті полягає в аналізі правового
статусу Конституційного суду України з точки
зору його закріплення в Основному Законі та
реальної практики його діяльності. Оскільки в
одній статті неможливо охопити всі сторони проблеми, було визнано за доцільне розглянути тільки
ті її аспекти, котрі мають особливе значення для
вітчизняної науки конституційного права.
Виклад основного матеріалу дослідження. Насамперед зупинимося на питанні про конституційний статус Конституційного Суду України. Вчені-дослідники розглядають його в різних
аспектах: 1) як самостійну гілку влади; 2) як форму державного контролю; 3) як різновид правосуддя; 4) як організаційно-правову форму діяльності державних органів, котра реалізується через
правозастосування, правотворчість, правоохоронні
функції [6, с.5-29]. О.Г.Кушніренко визначає правовий статус Конституційного Суду України як
єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні [13, с.427]. У цьому зв’язку видається можливим висловити деякі власні міркування.
Ми виходимо з того, що Конституційний
Суд України, будучи однією з гілок судової влади,
є єдиним органом, котрий наділений правом здійснювати судовий контроль за відповідністю нормативно-правових актів органів законодавчої та виконавчої влади, Президента України, Основному
Закону нашої держави. Він незалежний, самостійний, здійснює свої повноваження за допомогою
конституційного судочинства. Посідаючи у систе-
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мі розподілу влад специфічне місце (за Конституцією він виведений з системи органів державної
влади і місцевого самоврядування), Суд приймає
рішення, котрі володіють особливою юридичною
силою (є остаточними, не підлягають оскарженню,
набувають чинність відразу після проголошення,
діють безпосередньо і не вимагають підтвердження
іншими органами і посадовими особами). У даному випадку наша позиція збігається з позицією відомих російських правознавців – Баглая М.В., Лучіна В.Й. [5, с.3-11, 83-84].
Ми не можемо погодитись стосовно Конституційного Суду України з міркуваннями про
те, що він не здійснює конституційне правосуддя, або є “особливим судовим органом конституційного контролю” [27, с.471]. На наш погляд,
діяльність Конституційного Суду України за своїм характером, безумовно, є юрисдикційною
(ст.147 Основного Закону України визначає його
як “єдиний орган конституційної юрисдикції в
Україні” [1, с.48]). Вона здійснюється в судовопроцесуальних формах (частина третя ст.124
Конституції) і, за загальним правилом, спрямована на розв’язання соціально-правових конфліктів, тобто містить ознаки, які дозволяють стверджувати, що Конституційний Суд України здійснює правосуддя, а не “контроль” або “нагляд”.
Мабуть, у ході модернізації чинної Конституції
варто враховувати цей момент, доповнюючи
ст.147 формулою: “який здійснює свою діяльність у формі конституційного судочинства”.
Чимало теоретичних проблем виникають і
при розгляді практичної діяльності Конституційного Суду України. Першочергового значення
набувають питання, пов’язані з діяльністю органу конституційної юрисдикції щодо здійснення
правової охорони Основного Закону і забезпечення його верховенства на всій території України.
Адже відповідно до ст.2 Закону України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р.
його завданням є “гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на
всій території України” [2, Ст.272]. Як бачимо,
Конституційний Суд усією своєю діяльністю повинен сприяти зміцненню авторитету Основного
Закону України, виховання у суспільстві поважливого ставлення до нього. Доцільно підкреслити у цьому зв’язку, що саме на це спрямований й
особливий порядок розгляду справ у Суді, дотримання урочистого ритуалу, куди входить
прийняття присяги судді, його особливий одяг.
Однак найбільш адекватно і повно виявляється діяльність Конституційного Суду в цьому
напрямку в рішеннях і висновках, які приймає

орган конституційної юрисдикції за результатами розгляду справ щодо конституційності законів та інших правових актів вищих органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, офіційного тлумачення Конституції та законів України, про відповідність Конституції України міжнародних договорів нашої держави, а також щодо додержання конституційної
процедури розслідування і розгляду справи про
усунення Президента України з поста в порядку
імпічменту. Тільки за неповних п’ять років (станом на 17 жовтня 2001 р.) Конституційний Суд
України отримав понад 18100 документів, у тому
числі 352 конституційних подання, 1462 звернення від громадян та юридичних осіб. Прийнято
64 рішення та подано 9 висновків з питань відповідності Конституції України законів, інших
правових актів, офіційного тлумачення Конституції та законів України, відповідності законопроектів про внесення до Конституції конституційним вимогам, а також 288 ухвал Суду. Крім
того, колегіями Суду було прийнято 408 ухвал, в
яких викладено правові позиції щодо відкриття
чи відмови у відкритті конституційного провадження. За цей період діяльності він розв’язав
низку конституційно-правових конфліктів. Зокрема, прийнято рішення та зроблено висновки
щодо: несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, віднесення до юрисдикції Конституційного Суду питань про конституційність правових актів органів Верховної Ради
України, прийнятих до набуття чинності Конституцією України; повноважень Рахункової палати;
виконання обов’язків посадових осіб; утворення
парламентських фракцій тощо. Становлення
Української держави сприяла вирішенню Судом
спорів стосовно повноважень органів державної
влади та місцевого самоврядування [19, с. 12].
Звичайно, ці акти потрібно розглядати як
невід’ємну частину системи поточного законодавства. Хоча це питання не безспірне. Так, на
слушну думку М.А. Мітюкова, яку ми поділяємо,
на дискусійні в юридичній науці питання про
правову природу рішень конституційного суду –
чи є вони джерелом права, якщо є, то що це: нормативний акт, інтерпретаційний акт, прецедент,
нове нетрадиційне джерело тощо - відповідь дала
сама практика органів державної влади, яка "de
facto" надає рішенням і ухвалам "з позитивним
змістом" характеру нормативних актів [16, c. 2023] і вони входять де реальної системи джерел
права. Такої ж думки дотримуються й інші вчені
– конституціоналісти Росії. Зокрема, Б.С.Ебзеєв
вважає, що рішення Конституційного Суду Ро-
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сійської Федерації є джерелами права. Їм притаманна матеріально-правова сила закону, але це
рішення не є нормативним актом і не розглядається як прецедент, котрий має нормативнорегулююче значення, хоча фактично й виступає
таким [33, c. 163-164]. Екс-голова Конституційного Суду Російської Федерації М.В.Баглай
відносить Конституційний Суд до правотворчих
органів (застерігаючи, що формально таке положення не закріплено), а його рішення - до джерел
конституційного права [4, c. 27]. Окремі автори,
зокрема О.Ф. Фрицький, дотримуються думки,
що формою вираження норм конституційного
права є окремі акти Конституційного Суду України. За юридичною силою вони поступаються тільки актам всеукраїнського референдуму і
Конституції (наприклад, рішення Конституційного Суду щодо конституційності Закону України "Про вибори народних депутатів України"
1998 [27, c. 49].
Та чи не найгостріша не тільки в Україні,
але і в інших пострадянських державах, проблема нормативності актів офіційного тлумачення
органу конституційної юрисдикції. Перша проблема – це питання співвідношення норм Конституції і законів та рішень Суду про їх тлумачення.
На думку Ю.Л.Шульженка, виходячи з того, що
на практиці норми Конституції і рішення суду
про їх тлумачення застосовуються в єдності та
взаємозв’язку, можна говорити про їх нове співвідношення у правовій ієрархії. Норми Конституції і рішення про їх тлумачення набули рівної
сили. Цю ситуацію, виходячи з реальної, необхідно було б закріпити законодавчим шляхом
[32, c.28]. Таку позицію поділяє Т.Я.Хабрієва,
стверджуючи, що за своєю юридичною силою акти
тлумачення Конституції і конституційного тлумачення законів "мають силу останніх" [29, c. 26].
Але з цим категорично не погоджується
В.М.Шаповал. Він вважає, що юридичну силу
інтерпретаційних актів не можна абсолютизувати і ототожнювати з силою нормативно-правових
актів, які є предметом тлумачення. Рішення Конституційного Суду України у справах щодо офіційного тлумачення Конституції України або
конкретних законів за юридичною природою є
"підконституційними" і "підзаконними". Вони
втрачають реальний сенс після відповідних змін
до Конституції чи законів [9, c. 212-213]. У цьому контексті Ю.М. Тодика вважає, що акти тлумачення – це завжди акти нормативного тлумачення [26, c. 313]. Підтверджуючи свою позицію
з даного питання, необхідно підкреслити, що акти Конституційного Суду за своїми властивостя20

ми посідають особливе місце в системі законодавства. Ця особливість полягає в тому, що рішення Суду спрямовані на подолання суперечностей між Конституцією та іншими складовими
елементами цієї системи і тим забезпечують стабільність і збалансованість національної правової
системи. На нашу користь свідчить і практика
інших пострадянських держав: в окремих із них
за рішеннями конституційних судів статусу нормативного акта (Азербайджан Білорусь, Вірменія), а в Литві вони мають силу закону [21; 22;
23]. Заслуговує на увагу у такому ракурсі міркування професора Байройтського університету
(Німеччина) П.Габерле, який вважає, що конституційний суд, на відміну від науки, не повинен
створювати теорії, а має вирішувати конкретні
питання, щоправда інколи виносити рішення,
які раніше не виносилися, та обґрунтовувати
традиції проголошення права. Наука повинна
догматично опрацьовувати прагматичні рішення
конституційного суду, готувати та коментувати
їх. Особливо виокремлюються два завдання: дослідження принципів інтерпретації конституції
та нагадування про функціонально-правові межі
конституційного судочинства [8, c. 70-71].
Ще однією важливою теоретичною і практичною проблемою, що мусується в Україні, і
вимагає уваги з боку вчених і законодавців – це
пропозиція щодо наділення Верховної Ради повноваженнями тлумачення законів та позбавлення
цієї функції Конституційного Суду України [17,
c. 9-15] не є новими. Це - в розвиток пропозицій
"уніфікувати" судову систему, відмовитися від
Конституційного Суду взагалі або переглянути
його статус у зв'язку з "передчасністю запровадження жорсткого варіанта конституційного контролю у сфері законів" і унеможливити вирішальну роль органу конституційного контролю у
цій сфері [28, c. 307-308].
Висловлюючи свої міркування, зауважимо, що згідно з Висновком Конституційного Суду України від 14 березня 2001 року у справі про
внесення змін до статей 84, 85 та інших Конституції України законопроект щодо надання Верховній Раді України повноважень офіційно тлумачити закони України і позбавлення Конституційного Суду України повноважень офіційно
тлумачити закони України визнано таким, що не
відповідає вимогам частини першої статті 157
Конституції [14, c. 330]. Висновок Конституційного Суду України є обов'язковим для всіх органів державної влади, в тому числі Верховної Ради України. Крім того, перед прибічниками офіційного тлумачення законів Верховною Радою
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України варто поставити запитання щодо форми,
у якій може здійснюватися офіційне тлумачення
законів (норм права) парламент нашої держави.
Звернемося і до думок науковців – фахівців із даної проблематики. Зокрема, М.В.Цвік
стверджує, що пропозиції про віднесення до повноважень Верховної Ради України прийняття та
офіційного тлумачення законів України і позбавлення Конституційного Суду права тлумачити
закони України невиправдані. По-перше, і це
головне, тому, що робота Конституційного Суду
України з визначення конституційності закону
неможлива без офіційного тлумачення як Конституції, так і законів України. По-друге, професійний за фахом склад Конституційного Суду дає
йому змогу висловлювати колективну думку висококваліфікованих правознавців, що робить Суд
більш пристосованим для такої специфічної роботи, як тлумачення законів. По-третє, офіційне
тлумачення повинно бути суто юридичним, а не
політичним. Депутати завжди є політичними діячами, а суддям заборонено як належати до політичних партій, так і займатися політичною діяльністю. Прихід до парламенту нових політичних
сил завжди пов'язаний із загрозою того, що новоутворений депутатський корпус підходитиме до
тлумачення тих чи інших норм з нових політичних
позицій. У такому разі необхідно, безумовно, віддати перевагу професійному тлумаченню Конституційним Судом України [30, с. 59-60].
Не зайвим буде у цьому контексті навести
думку Ю.Л.Шульженка, який вважає недоліком
невирішення досі в Росії питання про офіційне,
загальнообов'язкове тлумачення нормативних
актів - законів, указів, постанов, необхідність
якого гостро потребує практика [32, с.28]. Останнє підтверджується і практикою інших держав.
Наприклад, закон Чехії про Конституційний Суд
1993 р., який скасував передбачену законом 1991
р. особливу процедуру тлумачення, водночас передбачає тлумачення "у зв'язку з діяльністю Конституційного Суду під час вирішення конституційних питань" [20, с. 195].
Повертаючись до вітчизняної практики,
зазначимо, що Конституційний Суд не зможе
вирішити питання конституційності законів та
інших правових актів Верховної Ради України,
актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, не здійснивши інтерпретації їх положень. Це означає, що Конституційний Суд може тлумачити норми закону при
розгляді будь-яких справ, оскільки без такого
тлумачення неможливе конституційне правосуд-

дя. Найбільш яскраво проявляється необхідність
офіційного тлумачення тоді, коли виявляється
різне розуміння положень статей законів найвищими державними органами виникають розбіжності, складається різна практика. Наведемо
тільки один приклад. Конституційний Суд України розглянув справу за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень статей 17, 27 Закону України "Про
статус народного депутата України". Президент
України обгрунтував своє клопотання тим, що
існує неоднаковість розуміння положень Закону і
це, зокрема, "ускладнює виконання Президентом
України, народними депутатами України покладених на них конституційних повноважень, а
також створює суттєві проблеми у забезпеченні
правопорядку та законності у державі” [7, с.21].
Ще одне дискусійне питання. Висловлюються сумніви щодо доцільності існування повноваження Конституційного Суду України надавати висновки Верховній Раді України щодо відповідності законопроектів про внесення змін до
Конституції України конституційним же вимогам [31, с.21]. Варто наголосити на тому, що за
час своєї діяльності Конституційний Суд України надав 10 висновків на законопроекти щодо
внесення змін до Конституції України. Вирішуючи правові питання, він опосередковано впливав на певні політичні процеси в Україні і тим
виправдовував існування цього повноваження.
Значний досвід з цього питання набув Конституційний Суд Республіки Молдова. За 1995-2000
рр. він розглянув 14 справ названої категорії.
Так, 18.04.1995 року за зверненням Президента
Республіки Конституційний Суд Молдови надав
висновок щодо змін окремих положень статей 13
і 118 Конституції (про застосування державної
мови). 15.11.1995 року за зверненням Президента
Конституційний Суд визнав можливим внесення
на розгляд парламенту законопроекту про внесення змін до статей 111 і 116 розділу VII "Заключні та перехідні положення" Конституції Республіки Молдова щодо строків призначення
суддів. 11 липня 2000 року Конституційний Суд
надав висновок на законопроект про внесення
змін і доповнень в Конституцію Республіки Молдова [11; 12; 34; 35; 36]. При аналізі стану і перспектив розвитку конституційної юрисдикції в
Україні не можна оминути головного у змісті
діяльності Конституційного Суду, а саме: як і в
яких формах впливає цей конституційний орган
на формування національної правової системи, у
цілому – на зміст доктрини вітчизняного права і
наповнення її новими конституційними ідеями.
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На думку В.Й. Лучіна, до якої ми приєднуємося,
цей вплив Конституційного Суду знаходить свій
вираз у правових позиціях Суду, що відбивають
нове праворозуміння, і які визначають орієнтири
правової політики та ідеології, контури конституційно-правових перетворень усіх сфер державного, економічного, соціально-політичного життя країни [19, с.486].
З метою забезпечення верховенства і прямої дії Конституції Конституційний Суд України
виробив чимало правових позицій, що розкривають її потенціал, і які сприяли утвердженню у
суспільній практиці цінностей сучасного конституціоналізму. Зокрема, знаковим стало рішення
Суду від 29 грудня 1999 р., яким визнано конституційними положення чинного на той час Кримінального кодексу України, що передбачало смертну кару як вид покарання, і у такий спосіб
зроблено важливий крок в утвердженні принципу гуманізму в нашій державі. Важливими і досить резонансними були рішення від 14 грудня
1999 р. щодо застосування української мови; від
27 березня 2000 р. – у справі про всеукраїнський
референдум за народною ініціативою; від 25 листопада 1998 р. – щодо платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та
вищих медичних закладах, освіти. Конституційний Суд України тільки за перші п’ять років діяльності неконституційними визнав 2 закони, 3
постанови Верховної Ради України, 2 нормативно-правових акти Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, повністю або частково неконституційними 13 положень указів Президента
України, 3 положення постанови Кабінету Міністрів України, 36 положень нормативно-правових актів Верховної Ради Республіки Крим. Офіційне тлумачення Суду стосувалося 41 статті
(положень статей) Конституції України та 42
статей (положень статей) Законів України [19,
с.12].Отже, реалізуючи свої повноваження, Конституційний Суд сприяв становленню України як
демократичної правової держави, вдосконаленню
її законодавства, утвердженню принципу верховенства права, захисту прав і свобод людини і
громадянина.
І все ж слід констатувати, що Конституційний Суд України не в повній мірі виконує
стабілізуючу місію у функціонуванні владних
структур, що не став справжнім і всеосяжним
інструментом впровадження у практику норм
Конституції України. Причин тут багато. Але
навіть неозброєним оком помітна проблема кадрового забезпечення Конституційного Суду
України: наприклад, Верховна Рада України че22

рез досягнення 65 років звільнила 10 січня 2002
року суддю Яценка С.С., а 20 червня 2002 року
суддю Корнієнка М.І., натомість призначивши 11
липня 2002 року суддю Конституційного Суду
України Ткачука П.М. Отже, місячний термін
для призначення судді грубо ігнорується .Це не
сприяє нормальній роботі судової влади і не надає авторитету Парламентові. Як свідчать поточні події, головні питання парламентських дискусій - умови поділу влади. Згідно з повідомленням координатора парламентської більшості
С.Гавриша, у черговому законопроекті про внесення змін до Конституції йдеться про обрання
Президента парламентом та про продовження
повноважень Верховної Ради, зміни в новому
законопроекті стосуються перехідних положень
попереднього [10].
У сучасних умовах, як зауважує В.Я. Тацій, Конституційний Суд має сприяти запобіганню виходу окремих державних органів за межі їх
компетенції, подоланню правового нігілізму,
зростанню рівня правосвідомості і, як результат,
формуванню у суспільній свідомості такого образу права, який відповідає ідеалам свободи та
демократії [24, с. 8]. Три основних механізми
замирення і "приборкання" влади мають при
цьому вирішальне значення. Це: конституція закріплення в законі найвищої юридичної сили
(не підвладній звичайній для законів процедурі
змін) основних принципів і структури побудови
влади, що конституюють її демократичний характер і підпорядкованість основам громадянського суспільства, служінню визначеним, чітко
окресленим завданням; народовладдя, система
вільних і рівних виборів - пряма участь населення у формуванні і здійсненні влади шляхом
вільного обрання представницьких (законодавчих) установ і включення, до політичного життя
недержавних об'єднань громадян; поділ влади така побудова основних підрозділів держави
(трьох "влад" - законодавчої, виконавчої, судової, а також роз'єднання державної та муніципальної влади), за якої вони взаємно врівноважують і стримують одна одну, перекриваючи в такий спосіб саму можливість невиправданої концентрації влади, перетворення її в самодостатню,
нестримну силу [3, с. 77]. За таких обставин, коли
влада за допомогою названих механізмів стає помірною, адекватною, хоча б у цілому, суспільним
потребам, право ніби оживає, починає розкривати
свої потенції.
Тепер воно навіть у тих своїх частинах і
гранях, які раніше визначалися свавіллям влади,
ніби стає з нею на одну площину, причому так,
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що його основні джерела, носії - закони, і передусім конституція, виступають силою, яка упорядковує владу - критерію можливостей і меж дії
державних установ і службових осіб усіх ступенів і рангів. Особливо діючою стає місія права в
упорядкуванні й обмеженні влади, враховуючи
функціонування свого роду "зв'язки", об'єднуючої можливості названих раніше механізмів конституції і правосуддя, вираженого в діяльності конституційного суду [18, с. 78]. Саме незалежне і сильне правосуддя здатне зробити право
суверенним і разом з тим соціально сильним
утворенням, незалежним від позицій і свавілля,
виражених у законодавчих та інших нормативноправових актах.
Зауважимо, що в незалежному і сильному
правосудді можуть приховуватися й грізні небезпеки. За умов нерозвинутої юридичної системи, недосконалої юридичної культури державне
всевладдя і свавілля можуть вийти з-під правового контролю і неправомірно втручатися в життя
суспільства. Тому судова і юрисдикційна діяльність має збагатитися високою культурою (зокрема, відпрацьованими процесуальними процедурами і гарантіями з метою запобігти помилкам
і зловживанням), а головне - здійснюватися висококваліфікованими правознавцями, здатними
за рівнем своєї професійної підготовки, громадянськими і моральними якостями вершити правосуддя. Тут має сказати своє слово юридична
освіта, зорієнтована на підготовку висококваліфікованих правознавців з високорозвинутим почуттям громадянства.
Висновки. Для того, щоб органи правосуддя "розвернулися" до захисту людини, її гідності, невід'ємних прав, причому так, щоб висхідною правовою основою для цього служили, як це
і передбачено Основним Законом України, невід'ємні права і свободи людини, загальні гуманістичні принципи права, необхідні значні зусилля науковців і практиків. Пропонуючи зміни
в діяльності Конституційного Суду України (запровадження інституту конституційної скарги,
визначення порядку розгляду відповідних справ,
зміна структури Суду, форм його роботи) з посиланням на досвід європейських держав, важливо,
на нашу думку, спрогнозувати, як ця модель запрацює в Україні. Реформуванню органу конституційної юрисдикції має передувати ґрунтовна
наукова розробка, узгоджена з практикою.
Як уже зазначалося, пошуки дослідників
мають бути спрямовані, зокрема, на вдосконалення системи правових механізмів, за допомогою яких кожен міг би не лише захищати свої

права, але й впливати на діяльність держави, її
органів, посадових осіб з метою реального забезпечення ними конституційних положень щодо
людини як найвищої соціальної цінності [29, с.
56]. Нині першочерговим завданням юридичної
науки є активна участь у пошуках найбільш ефективної організації державної влади в Україні з
метою утвердження і забезпечення прав і свобод
людини. Насамперед має бути завершеним перехід наукових юридичних досліджень на сучасні
методологічні орієнтири, які знайшли своє закріплення у чинній Конституції України.
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Summary
In the article some problems of improvement of scientific toolkit of analysis of a state and prospects
of development of the constitutional jurisdiction in Ukraine are considered.
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ДІАЛЕКТИЧНИЙ ТА СИСТЕМНИЙ МЕТОДИ ПІЗНАННЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРАВА
Постановка проблеми. Вже стало аксіомою твердження, що базовим методом для теорії
управління є саме системний метод, який вважається універсальним інструментом пізнавальної
діяльності, оскільки будь-яке явище може бути
розглянуто, як система. Однак, ефективність використання системного методу в дослідженнях
управлінських властивостей права пов’язана із
необхідністю вирішення ряду проблем. Перша
полягає в тому, що при визначенні системного
методу в якості базового для теорії управління
може скластися враження, що ми забуваємо про
діалектичний метод, який є фундаментальним
для будь-якої науки, і підміняємо його системним. Друга проблема пов’язана з відсутністю
єдиної точки зору на спеціальні, більш вужчі напрямки системного дослідження, зокрема, на визначення його стадій в процесі пізнання управлінських явищ.
Аналіз публікацій з даної проблематики
виявив позитивну тенденцію, яка полягає в поверненні інтересу до діалектичного методу, і, зокрема, у визнанні його первинності по відношенню до системного методу (наприклад, в працях
В.Б.Авер’янова,
Г.В.Атаманчука,
Б.Ганьби,
Д.А.Керімова, В.М.Селіванова). Однак досліджень, проведених в цьому напрямку, поки що
явно недостатньо (особливо таких, які стосуються аналізу особливостей та закономірностей взаємодії діалектичного і системного методів).
Формулювання цілей статті. Автор ставить перед собою наступні завдання: 1) визначити взаємозв’язки діалектичного і системного методів при пізнанні управлінських властивостей
права; 2) відповідно до визначених взаємозв’язків обгрунтувати первинність діалектичного
методу по відношенню до системного; 3) виходячи із особливостей взаємозв’язків діалектичного і системного методів сформулювати та класифікувати закономірності, які становитимуть ядро
предмета теорії управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. Насамперед необхідно обгрунтувати первинність діалектичного методу по відношенню
до системного. Слід зазначити, що в процесі пізнання управлінських властивостей права дані
методи не тільки не конкурують, а взаємодопов-

нюють один одного. З цього приводу може виникнути питання, чому саме діалектичний метод, а
не системний, ми визнаємо первинним? Відомий
радянський дослідник теорії систем І.В.Блауберг
стверджував, що системний метод хоча і має загальнонауковий характер, однак не претендує на
загальнонаукову та філософську єдність [6,
c.139]. Це пов’язано з тим, що основні завдання
системного підходу, при всій їх широті та актуальності, не виходять за рамки конкретнонаукового знання. Діалектика є найбільш адекватною філософською основою вирішення фундаментальних методологічних проблем системного
дослідження. Водночас розвиток системних досліджень висуває ряд актуальних теоретикометодологічних питань, вирішення яких сприяє
подальшому збагаченню діалектики як загальнофілософського методу.
Взаємозв’язок діалектичного методу з системним методом, на нашу думку, проявляється в
наступному:
1. Проведення системних досліджень відбувається на підставі таких принципів діалектичної логіки як: всебічність та об’єктивність пізнання, конкретність істини, історичний підхід та ін.
2. Системний метод фактично конкретизує
зміст таких діалектичних закономірностей: Єдність різноманітності, яка характеризує момент
цілісності, системності будь-якого складного соціального явища; Єдність логічного та історичного, оскільки повністю пізнати будь-яку систему можна не тільки вивчаючи її функції і структуру, а також її рух і розвиток в часі; Єдність і
боротьба протилежностей. Він, зокрема, проявляється при формуванні принципів та закономірностей управління: явища, які ці принципи і
закономірності відображають, постійно змінюються, і якісний ріст одних їх сторін призводить
до якісних перетворень інших, в результаті чого
відбувається заперечення одних принципів та
становлення інших [4, c.139]. Однак активне застосування цього принципу, на думку В.Б.Авер’янова, неможливе без вирішення наступних
питань: 1) наукової інтерпретації суперечностей
з подальшим її включенням до методологічного
арсеналу теорії державного управління; 2) виявилення та ідентифікація суперечностей за ти-
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пами, видами і формами з метою їх врахування у
ході цілеспрямованого удосконалення державного управління; 3) розкриття динаміки розвитку
суперечностей для покращення наукового прогнозування цього розвитку з урахуванням впливу
на нього різноманітних об’єктивних та суб’єктивних факторів соціального середовища, у якому здійснюється державне управління. Крім того, В.Б.Авер’янов пропонує зробити центральним напрямком досліджень державного управління обгрунтування дійових методів і засобів
розв’язання суперечностей [10, c.265].
В тих небагатьох дослідженнях, які були
присвячені проблемі суперечностей в державному управлінні, зокрема, виділялися такі види суперечностей як: різнонаправлені інтереси та цілі
діяльності, взаємовиключаючі елементи структури системи управління, об’єктивні і суб’єктивні
чинники управління, різноманітні діючі та протидіючі сили в системі управління та ін. [9, c.29].
Отже, системний метод має тісний зв’язок з діалектичним методом, що проявляється в тому, шо
діалектичний метод постає як первинний, такий
що орієнтує напрямки та принципи подальшого
системного дослідження. Щодо спеціальних,
більш вузьких, напрямків системного дослідження, таких як визначення його стадій в процесі пізнання управлінських явищ, на сьогоднішній день не склалося єдиної думки. Однак, не
дивлячись на досить різні підходи до розуміння
сутності та структури системних досліджень
управління, існує точка зору, яку підтримує абсолютна більшість дослідників-управлінців. Вона полягає у поділі системного методу на структурний, функціональний та, іноді, генетичний
[17,c.15;10,c.8] (генетико-прогностичний, діахронічний) підходи [14, c.35].
Дані підходи відображають не тільки різні
напрямки, а і різні етапи пізнання систем. Більше
того, ці підходи є яскравою ілюстрацією первинності діалектичного методу по відношенню до
системного, оскільки вони являють собою не що
інше, як процеси аналізу і синтезу системного
об’єкта за допомогою діалектичного принципу
сходження від конкретного до абстрактного, та
від нього знову до конкретного [5, c.173-191]. На
початку системного дослідження система постає
як щось нероз’єднане, цілісне, в якому компоненти, структура та функції ще не виявлені. Потім
починається сходження від конкретного до абстрактного, до понять, які відображають результати аналізу системи на її компоненти, сторони
(структурний аспект дослідження). Далі пізнання
направляється в глибину, в сутність системи
26

(функціональний аспект), воно проводить оцінку, порівняння отриманих абстракцій, виявляє
відносини цих ланок в самій системі та в системі
знань про них. Цілісна система в результаті такого сходження постає в мисленні у всій своїй різноманітності, у взаємних зв’язках та єдності своїх елементів. Наступний етап – від абстрактного
до конкретного, рух думки від знань до дійсності
з тим, щоби практично вплинути на дійсність,
вдосконалити та перетворити її (генетикопрогностичний аспект).
Структурний підхід до вивчення систем
являє собою фіксацію та описання елементів досліджуваної системи, а також канали взаємодії
цих елементів (це, зокрема, об’єкти, суб’єкти
управління та зворотні і прямі зв’язки між ними).
Можна сказати, що такий підхід вивчає статику
системи управління. Початок структурного підходу будь-якого системного дослідження передбачає наявність достатнього набору та обсягу
інформації про сутність проблеми її логічної
структури та зв’язку з іншими проблемами (зовнішньої по відношенню до даної), наявності ресурсів для вирішення проблеми, наявності різного роду факторів (соціально-економічних, моральних, науково-технічних та ін.), які впливають
на вирішення проблеми. Водночас початок системного дослідження слугує і засобом впорядкування
цієї висхідної інформації про стан системи, іноді
досить різноманітної та суперечливої, а також він є
засобом отримання нової інформації про стан системи та тенденції її розвитку [5, c.161].
Наступним важливим методологічним моментом структурного дослідження є визначення
виду і ознак системи, яку ми будемо вивчати. Це
зумовлено, по-перше, дотриманням принципу
полісистемності, по-друге, необхідністю визначення системоутворюючого критерію. Після визначення рівня та типу досліджуваної системи
необхідно встановити системоутворюючі зв’язки
між елементами цієї системи. Особливістю на
даному етапі є те, що дослідження системоутворюючих зв’язків за певних обставин може стати
“перехідним етапом” від структурного до функціонального підходу вивчення систем управління. Саме тут проявляється необхідність застосування принципу полісистемності (або багаторівневості систем), оскільки на одному рівні системи ті норми, що визначатимуть повноваження
державного органу (так звані компетенційні норми), можуть характеризувати як структурні
ознаки системи, так і функціональні. Наприклад,
компетенція Кабінету Міністрів України визначатиме сутність структурних зв’язків в системі
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органів виконавчої влади в тому випадку, коли
ми розглядаємо його, як окремий елемент системи (системи органів виконавчої влади). А якщо в
якості системи виступатиме сам Кабінет Міністрів, тоді його компетенція вже визначатиме функціональні ознаки цієї системи.
Функціональна характеристика об’єкта, як
вже зазначалося, дозволяє дослідити динаміку
системи управління. Без виявлення взаємозв’язку
по функціях управління не можна в повній мірі
ні визначити зміст роботи органа, системи органів (навіть системи всіх органів держави) по реалізації завдань, які стоять перед ними, ні обсяг і
форми їх діяльності. Розроблені взаємозв’язки по
функціях управління дають можливість чітко
уяснити ступінь самостійності та оптимальну
форму організаційно-правового рішення того чи
іншого питання. За допомогою функціонального
підходу можна вирішувати такі важливі питання,
як розроблення положень про органи та їх структурні підрозділи, оскільки саме тут необхідно
враховувати системні зв’язки по функціях
управління для уникнення дублювання роботи
різними ланками. Генетичний аспект системного
підходу дає можливість оцінити природу та закони явищ, виходячи із процесів його виникнення та розвитку. Цей аспект, іноді поділяється на
історичну та прогностичну частину. Історична
частина генетичного аспекту пов’язана з дослідженням розвитку систем в часі (а саме, з формальною фіксацією фактів, які мали місце в процесі розвитку). Прогностична частина генетичного аспекту включає в себе визначення тенденцій і закономірностей розвитку систем управління. Дослідження тенденцій і закономірностей
пов’язано з двома блоками проблем: проблеми
управлінського цілепокладання та фіксація відхилення від цілей; проблеми розроблення та
практичного застосування в правовому механізмі
управління закономірностей, вироблених за допомогою системного підходу.
Для теорії управління проблема управлінського цілепокладання, насамперед пов’язується
з правом, але, на сьогоднішній день вона розроблена недостатньо. Як зазначає Ю.О.Тихомиров
“в численних наукових розробках та поглядах
юристів переважає думка про те, що право є лише засобом відображення вже існуючих суспільних відносин, і що воно володіє більше ретроспективним, ніж перспективним зарядом. Уявлення про право як про дзеркальне відображення
дійсності знижує ефективність правового впливу
[18, c.230]”. Однією з найважливіших проблем
методології системного дослідження, і, зокрема,

його генетико-прогностичного аспекту, на нашу
думку, є розробка та застосування закономірностей, вироблених за допомогою системного методу. Недоліком сучасної літератури, присвяченої
проблемам державного управління та їх системному дослідженню є приділення значної уваги
структурному підходу до вивчення управління
при відсутності практичного застосування системних закономірностей по відношенню до
управлінських процесів. Так, грунтовно вивченими є особливості структури систем управління
та види зв’язків між елементами цих систем, але
майже відсутні дослідження закономірностей
розвитку систем управління. Отже, на даному
етапі важливо з’ясувати, які системні закономірності (в тому числі і закономірності розвитку
систем управління) треба включати до предмета
теорії управління. Основна проблема тут полягає
в тому, що недостатньо розроблена класифікація
цих закономірностей. В літературі частіше зустрічається простий та досить абстрактний їх
перелік [3, c.29-37; 15, c.35; 13, c.40-47; 9, c.2735; 4, c.30-39; 7, c.22-30]. Специфічні закономірності управління, зокрема, визначаются як закономірності взаємодії в управлінні соціальнополітичної та техніко-організаційної сторін, операції з інформацією як частиною управлінської
діяльності, системний підхід як підстава прийняття управлінських рішень, наявність багатьох
рівнів управління, закон необхідної різноманітності та ін. [15, c.175]
Якщо узагальнити вироблені сучасною наукою системні закономірності управління, то їх
можна об’єднати у наступні дві групи:
1. Закономірності структурної побудови
системи. Діяльність одного елемента системи
повинна чинити вплив на діяльність інших, інакше це вже не система, а простий набір елементів. Завданням управління є підтримання цієї
взаємозалежності та ліквідація недоліків в її роботі. Наприклад, якщо зміни в структурному
оформленні органу чи його підрозділу залишились непоміченими для суміжних з ним елементів системи (об’єктів та інших суб’єктів управління), то можна зробити висновок, що даний
орган не несе відповідного цільового навантаження і без нього можна обійтись, або він “випадає” з організаційної структури. Не можна зводити удосконалення управління лише до удосконалення суб’єкта управління (зокрема, його
структури). Воно передбачає також вдосконалення об'єктів, та, насамперед, способів взаємодії
об’єктів і суб’єктів управління. Створення в сфері державного управління нових організацій або
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їх ліквідація обов’язково вносить зміни в існуючу структуру та її оточуюче середовище, що робить необхідним додатковий аналіз організаційних
наслідків створення нових органів управління. До
можливих змін в функціональній системі можуть
призвести зміни в нормативно-правовій базі.
2. Закономірності розвитку та ефективної реалізації функцій систем. Закономірність
сумісності. Загальний набір функцій управління
повинен відповідати реальним зв’язкам суб’єкта
і об’єкта управління, а всередині подібного набору не повинно бути взаємовиключаючих та
дублюючих функцій. Наприклад, сьогодні існує
дублювання функцій держави по ліцензуванню
деяких видів підприємницької діяльності, визначених в Законі України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” [1], численними підзаконними актами (з першого червня
2000р. – дати набрання чинності Законом – по 22
квітня 2001р. видано 2153 підзаконних нормативних актів в сфері ліцензування [12, c.20]), і , зокрема, Декретом КМУ “Про стандартизацію і
сертифікацію” [2], яким визначено обов’язковість сертифікації окремих видів продукції. За
такої ситуації, вищевказаний закон, який приймався з метою часткової уніфікації норм з приводу ліцензійної діяльності та надання ліцензуванню статусу самодостатнього методу регулювання підприємницької діяльності, не впорався із
своїм завданням, а ліцензування стало виконувати не контрольну функцію держави по наданню
спеціальних дозволів, а функцію додаткового
обов’язкового платежу. Така ситуація негативно
впливає і на об’єкт управління – підприємницьку
діяльність, і на суб’єкт – державні органи, які
здійснюють ліцензування, оскільки вони повинні
здійснювати зайву роботу. Закономірності концентрації. Взаємодія між об’єктами та суб’єктами управління повинна бути максимально насиченою і забезпечувати достатній управлінський вплив. Дана закономірність обумовлена необхідністю вибору найбільш ефективних і важливих функцій управління та зосередження уваги
на їх реалізації. Закономірність достатньої різноманітності. Між суб’єктом та об’єктом управління повинна бути найбільша кількість різноманітних взаємодій. Ступінь різноманітності об’єкта управління повинен бути не меншим за ступінь різноманітності суб’єкта управління. Закономірність відповідності управлінських впливів
характеру та потребам суб’єктів управління.
Закономірність взаємовпливу системи і середовища. Для ефективного функціонування система
повинна бути адаптована до середовища, інакше
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це негативно відобразиться на її функціонуванні,
і, навіть, може призвести до руйнування системи.
Здатність управляючих систем до визначення
можливостей та потреб оточуючого середовища і
відповідного реагування на них визначає якість
здійснюваного управління.
Висновки. Системний метод є базовим методом для дослідження управлінських властивостей права, оскільки специфічним об’єктом дослідження теорії управління є система державного управління, а завданням системного методу, в
даному випадку, є дослідження ролі права в цій
системі, яке постає її обов’язковим елементом.
Поряд з цим, системний метод має тісний зв’язок
з діалектичним методом, який полягає у визнанні
діалектичного методу первинним по відношенню
до системного.
Взаємозв’язок діалектичного і системного
методів проявляється в тому, що, по-перше, проведення системних досліджень повинно відбуватися на підставі принципів діалектичної логіки
(таких як всебічність, об’єктивність, конкретність істини, застосування історичного підходу
та ін.), а, по-друге, в системному методі фактично конкретизуються діалектичні закономірності
єдності різноманітності, єдності логічного та історичного, єдності і боротьби протилежностей та
ін. Крім того, поділ системного методу на три
підходи (які також являються етапами системного дослідження): структурний, функціональний та
генетичний – є фактично відображенням діалектичного принципу сходження від конкретного до абстрактного, і від нього знову до конкретного.
Застосування діалектичного та системного
методів при дослідженні управлінської природи
права дозволяє вирішити одну із найважливіших
проблем, які постають перед теорією управління,
а саме: визначення та класифікації закономірностей, які становитимуь ядро її предмета. Нами
пропонується поділити ці закономірності на два
блоки. До першого ми віднесли закономірності
структурної побудови системи управління, до
другого – закономірності розвитку та ефективної
реалізації функцій систем (такі як закономірність
сумісності, достатньої різнманітності, концентрації, взаємовпливу системи і середовища та ін.)
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N.S. Ney
SYSTEM APPROACH AND DIALECTICAL METHOD IN PUBLIC
ADMINISTRATION RESEARCHES
Summary
Dialectical method must be the primary method in public administration researches. The system approach must interact with dialectical method and must be based on the main principles of the dialectical
logic. The structure of the system approach (which consists the structural, functional and genetic approaches)
illustrates this thesis.
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ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ
Постановка проблеми. Юридична соціологія не може розвиватися спонтанно, не впорядковано, сама по собі, не переслідуючи при цьому
жодних інтересів і цілей, не виконуючи ніяких
функцій, у яких, як відомо, насамперед проявляються, розкриваються і конкретизуються її сутність, призначення та роль. Визначення функцій
юридичної соціології має важливе значення для
глибокого і всебічного її розуміння як науки.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Оскільки в літературі останніх десятиліть з питання про поняття, роль і класифікацію функцій
юридичної соціології були висловлені різні, значною мірою полярні погляди (Ж.Карбоньє,
В.В.Варчук,
В.А.Глазирін,
С.Л.Сєргєвнін,
В.П.Казимирчук, В.М.Кудрявцев, В.В.Касьянов,
В.Н.Нечипуренко, В.М.Сирих), виникла потреба
в подоланні деяких застарілих кліше та в пошуку
нових концептуальних підходів. Тому доцільно і
навіть необхідно розглянути цю проблему з урахуванням сучасного рівня розвитку юридичної
соціології.
Мета статті. Основна мета дослідження
полягає в тому, щоб на основі новітніх досягнень
правової науки і практики показати взаємозв’язок, взаємодію і взаємопроникнення детермінованих специфікою предмета функцій юридичної соціології.
Виклад основного матеріалу дослідження. Юридична соціологія як сукупність знань
про “право як особливий соціально-юридичний
феномен у його генезисі та дії, тобто як соціально детерміноване і соціально діюче явище” [20,
с. 74], має важливе пізнавальне та практичне,
прикладне значення. Найповніше це значення
розкривається у функціях юридичної соціології,
які детермінуються її специфічним предметом,
визначаються її місцем і роллю в системі юридичних наук. І перш ніж перейти до висвітлення
питання предметної зумовленості функцій юридичної соціології, виникає необхідність дати визначення ключового, на нашу думку, поняття “функції юридичної соціології”. Наведення його
дефініції, виходячи з якої буде побудоване подальше дослідження, дозволить уникнути цілого
ряду непорозумінь і концептуальної невизначеності. Для нашого подальшого викладення приймаємо таку дефініцію: функції юридичної соціо30

логії – це випливаючі з її фундаментальних засад
головні напрямки теоретичного та практичного
впливу на характер оптимізації правового регулювання, які відображають основне призначення
юридичної соціології, її роль у прогресивному
розвитку права та перетворенні суспільства. Отже, стає очевидним, що наше завдання зводиться
насамперед до визначення генеральних напрямків впливу даної науки на соціально-правову дійсність. При цьому наголосимо, що кожна із функцій характеризує тільки одну з рис, одну зі сторін розвитку юридичної соціології. Лиш узяті
разом, комплексно, в єдності вони дають повне,
вичерпне уявлення про призначення юридичної
соціології. Їх розмежування не повинно бути
надмірно жорстким, не повинно виключати взаємодію. Воно, звичайно ж, умовне, адже між різноманітними функціями юридичної соціології
існує органічний зв’язок, предметна взаємозалежність і зумовленість, взаємопроникнення.
Юридична соціологія покликана виконувати ряд істотних функцій методологічного, гносеологічного, онтологічного та аксіологічного
характеру як у самій системі правових наук, так і
в плані міждисциплінарних зв’язків юриспруденції з рядом соціальних і гуманітарних наук. Статус юридичної соціології, її міждисциплінарний характер зумовлюють в свою чергу
досить специфічний характер функцій. Останні є
закономірним наслідком потреби вивчення права
як динамічної системи, що охоплює сферу функціонування правових норм, дослідження процесу
постійного взаємопереходу від генезису права до
його соціальної дії. В найбільш загальному вигляді функції юридичної соціології доречно класифікувати на дві основні: теоретико-пізнавальну та практико-прикладну. Відповідно до цього, ряд науковців виокремлює дві моделі, два
види юридичної соціології: теоретичну (чисту) та
практичну (емпіричну) юридичну соціологію [8,
с. 50; 2, с. 48; 1, с. 297; 7, с. 131-132; 10, с. 5, 7,
28-29; 14, с. 5]. Спроба розмежувати й навіть
протиставити теоретичну юридичну соціологію,
з одного боку, та практичну юридичну соціологію, з іншого, в методологічному плані, на нашу
думку, невдала. Тісний зв’язок, взаємозумовленість теорії та практики, теоретичного та емпіричного не лише не враховується прихильниками
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даної позиції, але й нерідко взагалі ігнорується.
Ліпше все ж таки не розривати науку, а вести мову
про концептуальну, органічну єдність теоретичного і практичного аспектів юридичної соціології,
про єдину науку – юридичну соціологію.
Теоретико-пізнавальна, або наукова, функція юридичної соціології зумовлюється самою
природою цієї науки. Це, по суті, сама юридична
соціологія як наука і знання. Це осмислене, концептуально обґрунтоване, систематизоване науково-теоретичне знання, яке базується на фактах і доказах. Опора на соціально-правову дійсність – фундаментальний принцип в отриманні
наукового знання юридичною соціологією. Дані,
якими вона оперує, повинні бути здобуті методологічно надійними способами, а теоретичні положення – верифікованими, тобто підлягати перевірці дослідним шляхом. З цього приводу
Ж.Карбоньє зазначає, що в юридичній соціології
необхідно уникати прямих оцінок, спроб зрозуміти проблему ще до її вивчення. Не варто приймати на віру те, що видається очевидним. Юридичні проблеми інколи здаються настільки виразними, ясними, що будь-хто сміливо дає свої
оцінки й при цьому легко помиляється [7, с. 278].
Життєво важлива значущість, наукова коректність цього застереження не викликає сумнівів. З
ним варто погодитись.
При конкретному розкритті змісту теоретико-пізнавальної функції зазначимо, що вона
містить ряд пов’язаних між собою завдань: накопичення шляхом соціолого-юридичних досліджень фактів, матеріалів, які допомагають сформувати повну уяву про природу соціальноправових явищ, що вивчаються; опис, пояснення
і теоретичне осмислення накопиченого матеріалу; розробка наукових правових рекомендацій,
які мають прогностичну цінність, тобто, по суті,
розв’язання проблеми соціальної ефективності
права. Як пише Ж.-Л.Бержель, наукова функція
юридичної соціології полягає в тому, щоб досягти й осягти глибинний рівень соціальноправової реальності, прихований за виявленнями,
які лежать на поверхні [1, с. 301].
Правознавство, сучасні юристи покладають на юридичну соціологію великі надії, чекають від неї нових знань і пояснень права (зокрема, відповіді на запитання: “Чому в багатьох випадках юридичні норми залишаються недіючими?”), з метою наукової оцінки його ефективності, показу його соціальної цінності та розробки на цій основі оптимальних наукових прогнозів подальшого правового розвитку.

Мета будь-якої науки, тим більше такої, як
юридична соціологія – вивчення соціальної дійсності, реалій. Для юридичної соціології “важлива
передусім “реальність” права, тобто цікава не
стільки норма “в законі”, скільки її реальне буття
в житті” [22, с. 52]. Вона покликана розкрити,
виявити ті властивості самого права як динамічного соціально-юридичного феномену, які перешкоджають його пізнанню, показати різноманітність практичних ситуацій. Особлива увага при
цьому акцентується на повсякденній реалізації
права, яка не призводе до судових спорів. Але,
водночас, можливості функції збору фактів,
отримання даних з конкретних проблем, потенціал дескриптивної функції (функції опису), яка
передбачає реєстрацію та попередній аналіз
явищ і подій, не варто перебільшувати. Було б
помилково вважати, що з їх допомогою можна
відразу розв’язати всі проблеми, що охоплюються предметною сферою юридичної соціології; вельми небезпечно надавати такій інформації всезагального значення, не враховуючи
інші пізнавальні можливості та невивчені аспекти. Функція збору фактів, відомостей є необхідною умовою подальших соціолого-юридичних досліджень.
Звісно, наука повинна виконувати дескриптивну функцію, але чи може справжня наука
цим обмежитися? Мало виявити і зареєструвати
правові явища, потрібно знати, чому і як виникли
ці феномени (генетичний аспект), як вони впливають на соціальну дійсність (діяльнісний аспект). І саме пояснювальна функція юридичної
соціології, на відміну від дескриптивної, зорієнтована на виявлення більш глибинних зв’язків
об’єкта (права) – причинно-наслідкових, структурних, функціональних, системних і т.ін. Однак
юридична соціологія не може задовольнятися
обмеженим казуальним (причинним) поясненням, тобто орієнтуючись лише на юридичну анатомію, на нормативну специфіку сформованого
юридичного феномену, адже одне з основних її
завдань – вийти за межі самого права при пошуку його пояснення. “Щоб зрозуміти державу і
право, - пише П.С.Пацурківський, - необхідно
вийти за їх межі, виявити взаємозв’язки цих феноменів з дійсністю троякого роду: по-перше, з
тією соціальною дійсністю, яка причинно зумовила державу і право; по-друге, з тією дійсністю,
на яку спрямована державно-правова діяльність;
по-третє, з тією дійсністю, яка сама є результатом державно-правової практики” [16, с. 9].
Вчені, відповідаючи на ці запитання, часто акцентують увагу на якомусь одному чиннику, ін-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 180 . Правознавство.

31

Функції юридичної соціології

коли абсолютизуючи його на шкоду інших. Наприклад, К.Маркс абсолютизував економічний
чинник – умови виробництва, Ш.Л.Монтеск’є
вважав таким чинником клімат, Ж.Гурвич – психологічні відносини. Але якби насправді все було так просто, якби була прямолінійна кореляція,
взаємозалежність юридичних явищ, то можна
було би категорично, однозначно стверджувати,
що лінійний детермінізм – це загальний закон
юридичної соціології. Проте дійсність складніша, багатоманітніша, частіше за все характеризується нелінійним детермінізмом.
При соціолого-юридичному підході до вивчення права увага повинна акцентуватися на
системі соціально-економічних, політичних, ідеологічних, психологічних та інших засобів соціально-правового впливу на суб’єктів правовідносин. “Такий підхід орієнтує конкретні дослідження на пошуки нових неюридичних чинників, що впливають на право чи зазнають його
впливу, на виявлення його нових механізмів і
напрямків” [6, с. 69], - писав В.П.Казимирчук.
Принципово важливе значення в цьому аспекті
належить самому адресату правового впливу. За
допомогою юридичної соціології пізнаються,
зокрема, позаюридичні закономірності дії права.
Юридична соціологія не обмежується констатацією, що існує статистична залежність між
двома правовими явищами або між юридичним
явищем та якимось іншим соціальним явищем –
економічним, психологічним, політичним тощо.
Вона не задовольняється відкриттям лише часткового зв’язку між певними причиною і наслідком, не претендуючи на висунення наукових гіпотез, формулювання законів. Головне її призначення – пояснювати, розтлумачувати та на цій
основі виводити закономірності, давати обґрунтовані прогнози. Пояснення при цьому повинно
набувати форму причинно-наслідкових зв’язків,
закономірностей, форму наукового закону, який
не тільки розкриває, чому відбулася дана подія,
але й дозволяє передбачити її повторення у майбутньому. Саме в цьому і проявляється взаємозв’язок, взаємодія пояснювальної та прогностичної функцій, взаємозумовленість теоретикопізнавальної та практичної функцій юридичної
соціології.
Часто кореляційний аналіз (супутню варіацію) намагаються видати за причинний (казуальний) аналіз. У зв’язку з цим важливо підкреслити, що знаходження кореляції не передбачає
причинності. Кореляційні залежності не мають
строго функціонального характеру. Між змінними інколи виявляються неістотні зв’язки, тому
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необхідні інші докази для обґрунтування висновку про вплив однієї змінної на іншу. Проте
супутня варіація або кореляція між змінними
може використовуватися як тест на причинний
зв’язок між ними. Так, основні причинні гіпотези
в праці “Самогубство” (1897) Е.Дюркгейма [4],
яку одні вважають “методологічною класикою”,
що передує більш пізнішим формам багатоаспектного аналізу, а інші – “великою невдачею”,
перевірялись саме цим методом.
Отже, теоретико-пізнавальна функція
юридичної соціології конкретизується, по-перше,
в здатності описувати (дескриптивна функція),
по-друге, пояснювати (пояснювальна функція)
соціально-правові явища, процеси, події та факти. Її реалізація дозволяє розширити і конкретизувати знання про об’єктивні межі правової регламентації, соціальну природу права, соціальні
передумови правових відносин, правогенезис і
диференціацію правових норм, механізм трансформації соціальних чинників у правові норми,
соціологічні аспекти правотворчості (походження, диференціацію та еволюцію способів нормотворчості), соціальну дію права (аналіз правових
відносин та інших форм його реалізації), механізм взаємодії правових та інших соціальних
чинників у процесі функціонування права, механізм взаємодії останнього з іншими соціальними
регуляторами, умови та межі ефективності правових норм, соціальну ефективність правового
регулювання, механізм зворотного впливу права
на суспільні відносини тощо.
Збагачення наукового юридичного, точніше соціолого-юридичного, знання відбувається
як на основі внутрішнього, теоретичного удосконалення юридичної соціології, на базі розвитку соціолого-юридичних теорій, а також пов’язаних з ними досліджень емпіричного характеру, так і внаслідок динамічного розвитку самого об’єкта пізнання – права. Теоретико-пізнавальна функція – це накопичення, пояснення та відшліфування відповідного знання, розробка концепцій, теорій і категорій даної науки на основі досліджень права як особливого динамічного соціально-юридичного феномену з точки зору його генезису та соціальної дії. Вона забезпечує приріст
сукупності нових знань про об’єкт вивчення, які
повинні відповідати критеріям достовірності та
бути оригінальними, володіти новизною щодо інших галузей наукового знання, та знаходить свій
вираз у теорії останнього.
Юридична соціологія передбачає можливість і необхідність критичного ставлення до цих
знань. Її оціночно-аналітична спрямованість ви-
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ражається в критичній функції. “Конструктивнокритичний аналіз державно-правової дійсності –
важлива соціальна функція юридичної науки. За
своєю природою вона, як форма соціального пізнання, за відсутності названої функції немислима. Втрата правознавством критичної функції
неминуче веде до відриву правової думки від
реальних правоутворюючих процесів, а отже, до
її застою, а то й до регресу” [11, с. 11], - наголошує М.І.Козюбра. Це положення цілком можна
віднести до юридичної соціології з огляду на дисциплінарну приналежність і науковий профіль,
статус останньої.
Критична функція юридичної соціології
(“віддзеркалювання”), на думку Ж.Карбоньє, має
принципове значення щодо “догматичного права”. Юридична соціологія постає як інструмент,
як незалежний від правознавства засіб його критичної оцінки. В минулому, на його думку, таку
роль виконувало римське право, пізніше – природне право. В наш час ця роль перейшла залежно від орієнтації юристів частково до порівняльного правознавства, частково – до марксизму
[7, с. 299-301]. Такої ж позиції в цілому дотримується і В.В.Варчук, який без будь-яких вагань
відтворює у своїх працях положення не досить
послідовної концепції юридичної соціології
Ж.Карбоньє [3, с. 103-106]. Йдеться насамперед
про те, що оскільки правознавство (відповідно,
соціологія) обирається базисним, вихідним пунктом при створенні юридичної соціології (відповідно, соціології права), остільки остання повинна бути визнана, проголошена саме елементом
структури усієї юридичної науки (відповідно,
галуззю загальної соціології), але ні в якому разі
не навпаки, як це робить Ж.Карбоньє [7, с. 27,
30]. Саме це і зумовлює непослідовність його позиції. Крім того, доцільно нагадати, що юридична наука не зводиться винятково до юридичної
догматики, не вичерпується останньою. Водночас
потрібно застерегти від неправомірного протиставлення соціолого-юридичного та спеціальноюридичного, догматичного підходів до вивчення
права. Сучасна інтегративно-дослідна парадигма в
юриспруденції об’єднує їх пізнавальні можливості,
гносеологічний потенціал [17, с. 10-18].
Юридична соціологія як предметно визначена та внутрішньо єдина правова наука виконує
критичну функцію, але не зовнішню щодо правознавства, а внутрішню, як один із елементів внутрішнього механізму самокритики юриспруденції. Юридична соціологія не може успішно розвиватися поза критикою – внутрішньою і зовнішньою, щодо як свого соціолого-юридичного

знання, так і юридичного знання в цілому. Сенс
її критичної функції полягає в тому, щоб спільними зусиллями різних наукових напрямів збільшувати потенціал правових, соціально-правових досліджень та їх практичну віддачу. Критична функція юридичної соціології повинна відповідати таким вимогам. По-перше, необхідно розрізняти критику на стадії виникнення, становлення проблеми та критику, яка базується на вже
отриманих результатах. По-друге, слід строго
дотримуватися юридичних норм, які критикують, поки вони не будуть змінені під конструктивним впливом критики. Сама ж критика не повинна супроводжуватися зневажливим ставленням до свого об’єкта – права, з огляду на його
важливість для життєдіяльності суспільства.
Проте юридична соціологія не є галуззю
лише чистого наукового, теоретичного знання,
вона також має практико-прикладне значення:
орієнтується на розробку практичних рекомендацій, технологій для вирішення реальних проблем у соціально-правовій сфері. Її методологічна функція проявляється не лише в тому, що вона теоретично орієнтує дослідника при роботі з
емпіричним матеріалом (реальними фактами),
але й у тому, що вона формулює вимоги до емпіричного аналізу правової дійсності. При цьому
ми маємо на увазі не тільки процедуру соціолого-юридичного дослідження, але й принципи самого підходу до реальних фактів. Методологічна
функція предметно детермінується тим важливим завданням юридичної соціології, яке потребує: удосконалення всіх засобів, методів, від раціональної розробки яких багато в чому залежить
прогрес даної науки; верифікації наукових пропозицій і рекомендацій; пошуків і розробки дійових форм правового регулювання [10, с. 10-15].
Для юридичної соціології значною мірою
характерно її практичне призначення. Проблеми,
які досліджуються, мають безпосередній вихід на
практику. В протилежному випадку їй загрожує
схоластичне теоретизування, відрив від соцільно-правових реалій та стагнація.
Праксеологічна, або практико-прикладна,
функція юридичної соціології пов’язана з тим,
що ця наука не обмежується пізнанням проблематики її предметної сфери. Спираючись на це,
вона виробляє пропозиції і рекомендації для політики і практики, спрямовані на удосконалення
правового регулювання, які повинні базуватися
на ґрунтовному вивченні і врахуванні всіх соціальних чинників – сприятливих, позитивних чи
негативних, конкретно і всебічно оцінювати дієвість, соціальну значущість і наслідки рішень у
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сфері права. Збагачення та удосконалення соціолого-юридичної теорії – не самоціль, а необхідна
передумова та умова раціоналізації та оптимізації правового регулювання. Той факт, що в рамках юридичної соціології здійснюються не тільки
фундаментальні, теоретичні, але й прикладні,
емпіричні дослідження, підкреслює особливо
тісний зв’язок, взаємодію теорії та практики.
Юридична соціологія на основі прогностичних досліджень допомагає визначити ті сфери
відносин у суспільстві, які потребують правової
регламентації, показує, які соціальні чинники і
сили впливають на формування права, який соціальний законодавець приховується за юридичним законодавцем, які більш приватні інтереси
стоять здебільшого за нормами права. На основі
соціолого-юридичних досліджень вивчається й
ефективність дії тих або інших законодавчих актів. Дослідження ефективності діючого законодавства – важливе джерело емпіричної інформації для прогнозування потреб у зміні системи
правової регуляції. Стає очевидним, що практико-прикладна функція юридичної соціології все
більш орієнтується на процес вироблення правових рішень, тобто на соціолого-юридичне обґрунтування правових новел [13, с. 27-35; 7, с.
318-338; 1, с. 302-303]. Однак висновки і рекомендації цих досліджень, прогностичний потенціал юридичної соціології ще недостатньо використовуються в практиці роботи законодавчих
органів. Якоюсь мірою це викликано тим, що
тематика проведених досліджень часто не погоджена з безпосередніми потребами законотворчості, а їх науково-методологічний рівень не
завжди відповідає важливості і складності завдань. У судочинстві, наприклад, увага дослідників повинна акцентуватися на інтересах сторін, як
прямо заявлених, так і латентних; рольовій поведінці професіональних юристів, учасників судового
процесу; найрізноманітніших способах, каналах
впливу на суд і, відповідно, на наслідках цього.
Практико-прикладна функція, на думку
Ж.Карбоньє, проявляється, зокрема, в тому, що
юридична соціологія допомагає законодавцю
(зовнішня і внутрішня соціологія законодавства),
суддям (у формі соціологічної експертизи і соціологічного тлумачення) та сторонам договору
(як при укладенні договору, так і в процесі його
дії) [7, с. 301-338]. Особливо великого значення
при цьому набуває передбачення, яке в юридичній соціології репрезентоване у вигляді прогнозу
– імовірного науково обґрунтованого судження
про перспективи, можливий стан того чи іншого
соціально-правового явища в майбутньому та
34

(або) альтернативні шляхи і терміни їх здійснення. Отже, можна виокремити і таку функцію
юридичної соціології, як прогностичну.
Наукове передбачення, прогнозування
правового розвитку – одне з головних і в той же
час найважливіших завдань юридичної соціології, яке випливає зі специфіки її предмета. Ступінь розв’язання цього завдання є показником
науковості, ефективності методологічного інструментарію юридичної соціології. “Здатність
передбачати є свого роду доказом науковості”
[21, с. 26], - зазначав Г.Х.Шахназаров. Але існує
й інша, діаметрально протилежна точка зору деяких західних учених, з якою навряд чи можна
погодитись і, тим більше, визнати її плідною для
розвитку науки. Ця група авторів (К.Пірсон,
К.Поппер, Ж.Фурастьє та інші) заперечує, відкидає можливість передбачення навіть найважливіших результатів діяльності людей, прогнозування соціального розвитку [18, с. 141; 24,
с. 141; 23, с. 96].
Можливості і межі, зокрема дальність горизонту прогнозування, прогностичної функції,
як втім і інших функцій юридичної соціології,
зумовлюються її специфічним предметом. Особливості предмета науки детермінують зміст її функцій [5, с. 12]. Досить широкий діапазон методів, що використовуються в юридичній соціології, забезпечує наукову обґрунтованість і достатню точність висунутих проектів, моделей та
пропозицій, на основі яких уже визначається
комплекс можливих варіантів перспективного
розвитку правової дійсності. Якщо спробувати
конкретизувати напрями прогнозування в юридичній соціології, то їх можна окреслити, позначити таким комплексом проблем: по-перше, які
суспільні відносини або їх сфери, сторони в майбутньому передбачається врегулювати правом,
тобто в якому напрямку буде розвиватися чинне
законодавство; по-друге, яка буде реальна ефективність дії, реалізації правового рішення, зокрема окремих норм, інститутів, галузей законодавства, залежно від очікуваних змін в економічному, соціально-культурному, політичному житті суспільства; по-третє, які будуть результати,
наслідки реалізації правових приписів; по-четверте, яка ймовірність кількісних і якісних змін
патологічних соціально-правових явищ, процесів
як у масштабі окремих регіонів, так і в масштабі
країни або ж групи країн.
Ці, зумовлені головними особливостями
предметної сфери юридичної соціології, науково
обґрунтовані проблеми соціолого-юридичного
прогнозування можуть бути, звичайно, конкрети-
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зовані, доповнені. Науковість тенденцій, що прогнозуються в соціально-правовій сфері, дозволить так впливати на відповідні чинники (внутрішні і зовнішні), умови та середовище, щоб вони найоптимальніше сприяли подальшому вдосконаленню законодавства, укріпленню законності, оптимізації і підвищенню ефективності правового регулювання [9, с. 303-309; 11, с. 12; 12, с.
55-68; 15, с. 46]. “Цінність прогнозу в тому, підкреслював Р.А.Сафаров, - що він сповіщає
про причини та чинники, які можуть викликати
відхилення, про ті ситуації, при яких відбудеться
відхилення, про час можливого відхилення і т.ін.
Усе це дозволяє регулярно відчувати пульсації
об’єкта і забезпечувати його динамічну рівновагу
із зовнішнім середовищем” [19, с. 76].
Соціолого-юридичне прогнозування повинне конкретизуватися в практиці законодавчого
планування. Інформаційне забезпечення законотворчості дозволить прогнозувати наслідки правового регулювання тих або інших суспільних
відносин. Такий прогноз може заздалегідь показати обґрунтованість законодавчих актів чи їх
приреченість на бездіяльність, може запобігти
прийняттю антиправових актів. Водночас юридична соціологія, співпрацюючи з законотворчістю, не повинна змішуватися з нею. Хоча соціолого-юридичні дослідження і покликані забезпечувати законодавця соціально-правовими даними, тим не менше, юридична соціологія не
може диктувати йому закони. Вона спроможна
надати законодавцю допомогу в процесі вироблення, прийняття і вивчення дієвості законів та
інших нормативно-правових актів на основі дослідження взаємодії соціально-правового та соціально-неправового.
Юридична соціологія, правознавство в цілому повинні збільшувати, помножувати багатство своїх ідей, учень, теорій і тим самим ефективніше використовувати наукове передбачення в
практиці правового будівництва. Юридична соціологія покликана збагатити теоретичні погляди
про соціальну природу права, про право як динамічне соціально-юридичне явище, допомогти
практиці рекомендаціями (а не порадами загального характеру) про можливості оптимального
впливу правових норм на суспільні відносини,
юристам передбачати можливу реакцію суспільства на майбутні приписи, враховуючи імперативний чи диспозитивний характер останніх [1, с.
293]. Вона покликана орієнтувати компетентних
осіб, зокрема суддів і законодавців, на розробку і
прийняття теоретично обґрунтованих і практично виправданих правових рішень.

Висновки. Отже, попередні міркування
переконали нас у тому, що всі функції юридичної соціології органічно взаємопов’язані, тісно
взаємодіють і взаємопроникають. Їх розмежування не варто абсолютизувати, оскільки вони
“працюють” у предметній єдності, комплексно.
Успішний розвиток науки юридичної соціології
передбачає тісний зв’язок усіх функцій між собою, адже відкриття і прогнози можуть ґрунтуватися тільки на практиці, а вона неможлива без
належної реалізації методологічної функції, яка
без урахування теоретичної функції може не досягти своїх цілей.
Специфіка предмета і функцій юридичної
соціології зумовлює особливості методології даної науки. Досліджуючи, вивчаючи коло проблем предметної сфери, юридична соціологія не
лише реалізує вищерозглянуті функції, але й робить свій внесок у виконання кардинальних завдань сучасної соціально-правової практики, пов’язаних із науковим забезпеченням реформ, попередженням, запобіганням і своєчасним розв’язанням соціальних конфліктів, створенням умов
для законності та правопорядку, реалізації прав і
свобод, розбудови правової держави та громадянського суспільства.
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FUNCTIONS OF LEGAL SOCIOLOGY
Summary
In clause the functions of legal sociology are investigated, in which are shown, are opened and are
concretized essence, purpose and role of this science. The interrelation and interaction of functions of legal
sociology is shown. It is offered to classify functions on two basic: theoretical and practical.
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II. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
УДК 342.53
© 2003 р. Ю. М.Тодика, О. П.Євсєєв
Національна юридична академія ім. Я.Мудрого, Харків
ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИСТОСТІ
Постановка проблеми дослідження. З найдавніших часів і до наших днів проблема обов’язків людини і громадянина привертає пильну
увагу мислителів, учених, політичних діячів, часто
опиняється у фокусі дискусій в супільстві. І це закономірне явище. Людина, знаходячись у суспільстві, постійно взаємодіє з іншими людьми. Відповідно, вона не може не мати обов’язків по відношенню до суспільства, до співгромадян, до держави. Тому обов’язки є таким же важливим елементом правового статусу індивіду, як права та
свободи. Російський вчений-юрист кінця ХІХ ст.
Б.М.Чічє-рін писав, що “свобода не полягає тільки
в надбанні та розширенні прав. Людина лише тому
має права, що несе на собі обов’язки, та, навпаки,
від неї можна вимагати виконання обов’язків
лише тому, що вона має права. Це два нерозривні
начала. Все значення людської особистості та
прав, що з них випливають, засноване на тому, що
людина є істота розумно-вільна, яка носить у собі
усвідомлення верховного морального закону, і з
огляду вільної волі здатна діяти за велінням
обов’язку” [12, c.197]. В певній мірі можна говорити про те, що права людини стають реальністю
лише тоді, коли вони безпосередньо пов’язані з
виконанням людьми своїх обов’язків. Обов’язки є
об’єктивною необхідністю, вимогою, що висувається суспільством до людини з тим, щоб не порушувались права іншої особистості і суспільство
могло функціонувати нормально та стабільно.
Права й обов’язки нерозривно між собою взаємопов’язані і не можуть функціонувати, не залежачи
одні від інших. Такий взаємозв’язок створює моральну взаємодію між людьми. Стаття 29 Загальної
декларації прав людини зафіксувала постулат, згідно з яким: “Кожна людина має обов’язки перед
суспільством, в якому лише і є можливим вільний і
повний розвиток її особистості”[9, c.42]. І розвиток
цього положення ст.19 Міжнародного пакту про
громадянські та політичні права встановлює, що
право кожної людини на вільне вираження своєї
думки накладає особливі обов’язки і особливу відповідальність [9, c.59]. Іншою – ст.20 цього Пакту

передбачена також можливість заборони антигуманних, аморальних дій - пропаганди війни, виступів на користь національної, расової чи релігійної
ненависті, що являють собою підбурювання до
дискримінації, ворожнечі чи насилля [9, c.59]. Отже, юридичні обов’язки – необхідний елемент взаємодії держави, права та особистості. Без них неможливі ні збалансована правова система, ні розвиток демократії, ні ефективне правове регулювання, ні чіткий правопорядок. Обов’язки – найважливіша умова нормального функціонування конституційних інститутів, підтримки стабільності в
суспільстві, забезпечення прав і свобод особистості. В основі правового статусу людини і громадянина обов’язки виконують досить різноманітні багатоцільові функції та соціальні ролі: а) як один з
елементів правового статусу особистості; б) як вид
і міра належної поведінки; в) як гарантія і необхідна умова реалізації прав і свобод громадян; г) як
фактор укріплення законності і правопорядку, виконання функцій держави [8].
Ступінь наукової розробки проблеми. У
наукових працях існують найрізноманітніші міркування щодо визначення категорії „обов’язок”, її
роль у практичному вирішенні деяких принципових питань вітчизняного конституційного права. За
радянську добу в цілому успішно досліджувалася
ця проблема в працях М.В.Вітрука, Л.Д.Воєводіна,
Є.А.Лукашєвої,
Г.В.Мальцева,
М.І.Матузова,
В.С.Нерсесянца, М.Ф.Орзіха та ін. Серед вітчизняних учених пострадянського періоду, які розробляють дану проблематику, належить назвати
А.З.Георгіцу,
А.М.Колодія,
Л.І.Летнянчина,
В.Ф.Погорілка, П.М.Рабіновича, О.Ф.Фрицького,
В.М.Шаповала, Н.Т.Шукліну та ін. У вітчизняній
та зарубіжній літературі вказується на теоретичну і
практичну значущість вивчення цієї проблеми. Зокрема, вчені обгрунтовано визначають, що між
правом й обов’язками людини і громадянина існує
тісний взаємозв’язок, що такі взаємовідносини базуються на об’єктивних передумовах та суб’єктивних факторах. Досягненням юридичної науки у
працях названих авторів є обґрунтування взає-
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мозв’язку проблеми єдності прав, свобод й обов’язків людини і громадянина. При цьому більшість
авторів досліджують цю проблему не просто як
юридичну абстракцію, а розкривають глибокі коріння даного соціального явища. В літературі ця
проблема розглядається найчастіше під кутом зору
кореспондування прав і обов’язків у прадовідносинах. Між тим без глибокої і всебічної розробки
основних обов’язків концепція конституційного
статусу особи є односторонньою, неповною.
Мета статті полягає у спробі ліквідації по
можливості даної прогалини і передбачає аналіз
ролі і місця основних обов’язків людини і громадянина як елементу конституційно-правового статусу особи в Україні.
Виходячи з аксеологічного підходу до обов’язків людини і громадянина, Л.І.Летнянчин правильно відзначає, що соціальна цінність конституційних обов’язків як правової форми взаємозв’язку
особистості і держави полягає в тому, що вони виступають юридичним засобом реалізації державою
своїх функцій і в цьому аспекті вони покликані
сприяти захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, охороні конституційного устрою, прав і свобод людини і громадянина, забезпеченню економічної та екологічної безпеки держави, законності та правопорядку [6, c.10].
Юридичний обов’язок – це необхідність певної поведінки, закріплена правовою нормою [5,
c.397]. На думку М.І.Матузова, “юридичний обов’язок - вид і міра державно-доцільної, розумної,
корисної, об’єктивно обумовленої поведінки, призваної вносити порядок і “умиротворення” в життя” [8, c.306]. Він – законна перепона на шляху свавілля, хаосу, неорганізованості, завжди деструктивних і заважаючих нормальному розвитку соціуму. Обов’язок тісно пов’язаний з суб’єктивним
правом; це парні, взаємопов’язані поняття. Будьяка правова норма носить представницько-зобов’язуючий характер і вже тому передбачає як можливу, так і належну поведінку. “Обов’язок – спосіб
забезпечення прав, умова їх реальності та ефективності. Якщо суб’єктивне право – це сфери влади і
свободи індивіда, то юридичний обов’язок - сфера
необхідності та підкорення” [8, c.306-307].
Функціональне призначення обов’язків –
кореспондувати суб’єктивним правам, виконувати
свою частину роботи в загальному механізмі правового регулювання, спрямовувати діяльність індивідів у потрібне русло; а соціальне - формувати
належну правосвідомість і правову культуру громадян, служити дисциплінуючим фактором, зміцнювати законність і правопорядок в суспільстві.
Всі ці функції тісно взаємопов’язані і взаємозале38

жні, здійснюються одночасно, оскільки будь-які
су-б’єктивні права практично можуть бути реалізовані лише через чиїсь обов’язки. І навпаки,
обов’язки передбачають чиєсь право вимагати їх
виконання. Поза кореляцією одна з одною дані
категорії немислимі. Вони можуть діяти лише в
“одній низці”, а не порізно. Обов’язок - це зворотна сторона прав [8, c.307].
Теза про єдність прав і обов’язків останнім
часом в юридичній літературі піддається критиці. І
для цього є певні підстави, оскільки в недавньому
минулому даний принцип був сильно заідеологізований і гіпертрофований, доведений до крайнощів.
Він розглядався як частина більш широкої концепції про переростання (злиття) прав і обов’язків “в
єдині правила комуністичного співжиття”. На
практиці багатьом правам нерідко надавалось таке
ж незаперечне значення, як і обов’язкам (наприклад, праву брати участь у виборах, святкових демонстраціях, різноманітних змаганнях, інших кампаніях). Діяло “партійне право”, а юридичні підстави просто ігнорувались. На перший план висувались і постійно підкреслювались обов’язки громадян перед державою, і майже нічого не говорилось про обов’язки держави перед громадянами.
Справді, це так. Але в процесі критики не слід заперечувати будь-яку кореляцію (єдність, поєднання і взаємодію) між правами і обов’язками.
Принцип єдності прав і обов’язків витікає з міжнародних пактів про права людини, із взаємної відповідальності держави і громадянина. В цілому
людське співжиття базується на цих началах [8,
c.307-308].
В юридичній літературі даються різноманітні визначення конституційних обов’язків. На думку Л.Д. Воєводіна, це встановлена державою в
інтересах всіх членів суспільства і закріплена в його Конституції необхідність, що диктує кожному
громадянину певний вид і міру поведінки і відповідальність за неналежне його виконання [2,
c.141]. Інші розглядають конституційні обов’язки
як виражені в нормах конституції повинності, що
стосуються поведінки суб’єктів конституційноправо-вих відносин [4, c.292]. Треті розуміють їх
як закріплену в конституції держави необхідність
певної поведінки громадянина [5, c.406]. Четверті
визначають конституційні обов’язки людини і громадянина як виражені в конституційно-правових
нормах вимоги конкретної держави до поведінки
осіб, що знаходяться на території даної держави
незалежно від місця їх знаходження [1, c.303].
Правове регулювання конституційних обов’язків пройшло, як і права людини, декілька етапів. Л.І.Летнянчин обґрунтовано відзначає, що роз-
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виток основних обов’язків в радянський період характеризувався: а) поступовим (від конституції до
конституції) розширенням їх кількості; б) класовим
характером обов’язків на початковому етапі; в)
ідеологічним забарвленням (підкреслюванням переваг соціалістичного способу життя). Велика кількість обов’язків громадян відповідала природі
соціалістичної держави і практично була спрямована на урегулювання приватного життя людей,
служіння побудові комунізму. Позитивним було
те, що в радянський період обов’язки отримали
широке конституційне закріплення, оформились у
цілісну систему і були зорієнтовані на гуманізацію
суспільства, повагу до особистості [6, c.11].
Конституція України 1996 р. закріплює такі
обов’язки громадян: 1) неухильно додержуватись
Конституції і законів України (ст. 68); 2) захищати
Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність
України, шанувати її державні символи (ст. 65); 3)
не заподіювати шкоди культурній спадщині, відшкодовувати завдані їй збитки (ст. 66); 4) не завдавати шкоди природі, відшкодовувати спричинені їй збитки (ст.66); 5) не посягати на права і свободи , честь і гідність інших людей (ст. 68); 6)
отримати повну загальну середню освіту (ст. 53); 7)
піклуватись про дітей, а дітям піклуватись про своїх непрацездатних батьків (ст. 51); 8) сплачувати
податки і збори в порядку і розмірах, встановлених
законом (ст.67). В Конституції Російської Федерації 1993 р., як і в Конституції України 1996р., значно зменшилась кількість обов’язків фізичних осіб.
Конституційними обов’язками індивіда за Конституцією Росії є: сплачувати законно встановлені податки і збори (ст. 57); охороняти природу і навколишнє середовище, бережливо ставитися до природних багатств (ст.58); піклуватись про збереження історичної та культурної спадщини, берегти
пам’ятники історії та культури (ч. 4 ст. 44); отримувати основну загальну освіту (ч. 4 ст. 43). Крім
того, обов’язком батьків є турбота про дітей та їх
виховання (ч. 2 ст. 38), а також забезпечення отримання ними основної загальної освіти (ч. 4 ст. 43).
До обов’язків працездатних повнолітніх дітей віднесена турбота про непрацездатних батьків (ч.3
ст.38). До обов’язків громадян Конституція Російської Федерації 1993 р. віднесла захист Вітчизни
(ч.1 ст.59 ), несення військової чи альтернативної
служби у відповідності з федеральним законом (ч.2
і 3 ст.59), дотримання Конституції і законів Росії
(ч.2 ст.15).
Специфіка Конституції Республіки Молдова
від 29 липня 1994 р. в тому, що в ній окремо виділяється розділ “Основні обов’язки” [10, c.322-323],
в якому закріплюється, що кожен громадянин має

обов’язки перед державою і суспільством, які безпосередньо витікають з гарантованих йому прав і
свобод, що повага прав, законних інтересів , гідності інших громадян є обов’язковими (ст.55). У ст.
56 “Відданість країні” встановлюється, що відданість країні священна і що громадяни, яким довірено державні посади, а також військовослужбовці
несуть відповідальність за чесне виконання своїх
обов’язків і приносять у передбачених законом випадах присягу.
Кількість обов’язків індивіда, встановлених
у конституційному тексті, у великій мірі визначається політичним режимом держави. Більшість демократичних конституцій обмежуються встановленням мінімуму конституційних обов’язків, хоча
він з перебігом часу зазнав певного розширення.
Авторитарні, а особливо конституції тоталітарних
держав, і, перш за все, “соціалістичних”, мають
доволі широкий перелік обов’язків громадян. Цікаві, наприклад, обов’язки, встановлені Конституцією Корейської Народно-Демократичної Республіки 1972р.: “Громадяни повинні послідовно дотримуватись законів держави, правил соціалістичного співжиття і соціалістичної норми поведінки”
(ст. 67); “Громадяни зобов’язані високо нести дух
колективізму” (ч.1 ст. 68); “Громадяни зобов’язані
поважати колектив і організацію, створювати революційну атмосферу беззавітної боротьби на захист інтересів суспільства і народу, інтересів Вітчизни і революції” (ч.2ст.68); “Громадяни зобов’язані підвищувати революційну пильність у відношенні до підступів імперіалістів і всіх мастей ворожих елементів, що виступають проти соціалістичного устрою нашої країни, суворо дотримуватись
державних таємниць” (ст.71). Сьогодні такі формулювання важко сприйняти як демократичні і
правові. В історії конституційного розвитку СРСР і
України подібні формулювання мали місце лише в
перших радянських конституціях.
На думку деяких учених, зокрема М.І.Ма-тузова, каталог конституційних обов’язків у сучасних
основних законах на пострадянському просторі
необґрунтовано звужений. Він відзначає, що права
плюс обов’язки, свобода плюс відповідальність –
ось аксіома нормальної життєдіяльності людей. Це
розумно, справедливо, демократично. Порушення
даного принципу, по суті, завжди є соціальною
аномалією. “Обов’язки - реєстр вимог, що пред’являються суспільством до особистості. Причому з
юридичної точки зору вимоги ці виражають політико-моральний мінімум, а не максимум. Максимум, як відомо, виражає мораль” [8, c.309]. Він зауважує, що в міжнародних пактах про права людини містяться й інші обов’язки, котрих немає в ро-
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сійській конституції, що є відступом від загальновизнаних стандартів. У конституціях сучасних
зарубіжних країн обов’язки також представлені
ширше, значніше. В нинішніх умовах обо-в’язки
як дисциплінуючий фактор не менш необхідні, ніж
права. Дисбаланс між правами й обов’яз-ками, закріпленими в конституції, зазвичай пояснюється
тим, що якщо перші охоплюють всі сфери життєдіяльності людей, то другі пов’язані в основному
лише з підтримкою суспільного порядку. І це в
принципі вірно. “Проте треба мати на увазі , що на
практиці обов’язки незримо “супроводжують” всі
права, кореспондуючи їм у відповідних правовідносинах, тобто в процесі реалізації. Інакше права
можуть перетворитись у ”пустий звук”. Адже
обов’язки – спосіб забезпечення прав” [8, c.310].
Це, безумовно, не означає, що в кожному
нормативно-правовому акті “в парі” з кожним конкретним правом обов’язково повинен фігурувати
обов’язок – частіше за все він просто мається на
увазі. Але найбільш важливі, соціально значимі
обов’язки доцільно закріпити на конституційному
рівні, щоб громадяни краще їх знали і суворо дотримувались. Правосвідомості це не завадить. Є
погляд, що дуже великий перелік обов’язків –
ознака тоталітарної держави. В деякій мірі це справді так. У той же час без обов’язків не може обійтися жодне “нормальне” суспільство, і обсяг
обов’язків визначається багатьма факторами: національною традицією, розвитком демократії, рівнем
політичної та правової культури і т. ін. М.І.Матузов підкреслює, що “в конкретних обставинах
сучасної Росії з метою посилення організуючих
засад обов’язки громадян можна було б ... розширити і привести їх до більш гармонійного поєднання з правами. Між цими двома полюсами не
повинно бути різких розходжень і неузгоджень.
Необхідно пам’ятати, що і те, і інше виступають
важливими елементами правосвідомості” [8, c.310].
З цим підходом не можливо не погодитись,
оскільки дисбаланс в конституційно-правовому
регулюванні між правами і обов’язками не сприяє
реалізації індивідом свого правового статусу. Безумовно, правий І.О.Ільїн, який підкреслював, що
“люди, які не знають своїх обов’язків, не в змозі і
дотримуватись їх; люди, які не знають своїх повноважень, самовільно перевищують їх або ж боягузливо поступаються силі; люди, які не бажають
визнавати заборон, легко забувають всяку стриманість і дисципліну або виявляються приреченими
на правову неосудність” [3, c.24].
Ці слова і сьогодні звучать досить сучасно,
актуально. Природні права людини передбачають
такі ж природні обов`язки, і ці два начала повинні
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взаємодіяти і врівноважувати один одного. Не випадково в останні роки на міжнародних форумах
активно обговорюється питання про прийняття
ООН Загальної декларації обов`язків людини і
громадянина. Така необхідність випливає з потреб
сумісного побуту людей, країн, народів, їх цивілізованих взаємовідносин у ХХІ ст., створення стійкого світового правопо-рядку і справедливості [8,
c.311]. Дана проблема особливо актуалізувалася
після проведення терористичних актів у Нью-Йорку та Вашингтоні 11 вересня 2001 року, коли проблема прав людини, її безпеки ще більше загострилась не тільки на регіональному рівні, але й у
планетарному масштабі.
Про зростаюче значення і усвідомлення всіма країнами і народами необхідності посилення
зв`язку між правами, свободами та відповідальністю переконливо свідчить розроблена за ініціативою ЮНЕСКО і прийнята у Валенсії (Іспанія) в
грудні 1998 року “Декларація обов`язків і відповідальності людини”. В її підготовці взяли участь 90
експертів з багатьох країн і регіонів світу, які
представляли різноманітні культури, області філософського і наукового знання. Декларація складається зі вступу, 12 розділів і 41 статті. Основна
мета Декларації – розкрити першорядне значення
виконання всіма людьми своїх обов`язків і відповідальності як найважливішого засобу забезпечення
прав і свобод людини. В ній констатується, що, не
зважаючи на деякий прогрес у сфері прав людини в
останні десятиріччя, стан основних прав і свобод
людини ще далеко не відповідає ідеалам і завданням, які були проголошені в Загальній декларації
прав людини 1948 р. Це, перш за все, визначається
станом справ у сфері практичного виконання людьми своїх обов`язків [11, c.52-53].
У “Декларації обов`язків і відповідальності
людини” (1998 р.) всі статті Загальної декларації
прав людини аналізуються в аспекті нерозривного
зв`язку між правами, свободами, обов’язками і відповідальністю людини. Цим уперше в міжнародному документі закріплюються і розвиваються ідеї
про те, що не лише права і свободи людини, але й
обов`язок, відповідальність мають загальний, універсальний характер. ”Це ще більш посилює як
правове, нормативне, так і духовно-моральне значення прав людини і громадянина” [11, c.55].
У попередніх радянських конституціях права, як і обов`язки, закріплюючи правове положення
особистості, несли також ідеологічне навантаження. Тепер, коли взято курс на деідеологізацію
конституцій і законів, деякі права й особливо
обов`яз-ки не сприйняті Конституцією України
1996 року. В ній, наприклад, не закріплено
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обов`язок трудитися (ст. 58 Конституції УРСР
1978 р.), оберігати інтереси держави, сприяти
укріпленню її могутності й авторитету (ст.60), поважати національну гідність інших громадян,
укріплювати дружбу націй і народностей України
(ст.62), сприяти розвитку дружби і співпраці з народами інших країн, підтриманню і укріпленню
загального миру (ст.67 Конституції УРСР 1978 р.).
Але якщо від одних обов`язків з ідеологічних міркувань чи з орієнтації держави на нові цінності необхідно відмовитись, то від інших, можливо, відмовлятись недоцільно. Марно, зокрема, Конституція України 1996 р., не внесла до свого тексту обов`язок поважати національну гідність інших громадян.
У науковому аспекті актуальною проблемою
є класифікація конституційних обов`язків, визначення критеріїв даної класифікації. Класифікувати
її можна за такими критеріями: 1) за характером
зв`язку особистості і держави – обов`язки людини і
громадянина; 2) за основними сферами життєдіяльності особистості – громадянські, політичні, соціально-економічні, культурні, екологічні; 3) за
способом закріплення – а) безпосередньо закріплені в Конституції України; б) ті, що витікають із
тлумачення Основного Закону; 4) за функціональним спрямуванням (діями) – а) дії, що спрямовані
на охорону і захист конституційного устрою і його
засад; б) спрямовані на забезпечення законності і
правопорядку в державі; в) спрямовані на розвиток
економічної системи, на забезпечення екологічної
безпеки країни; 5) за їх адресатами – це обов’язки
по відношенню до: а) держави; б) суспільства, інших людей; в) до себе; 6) за характером здійснення
– а) реалізуються в конкретних правовідносинах; б)
здійснюються в загальних (конституційних) правовідносинах; 7) за формою реалізації – індивідуальні і колективні; 8) за часом здійснення – постійні
і тимчасові; 9) за характером забезпечення –
обов`язки, для здійснення яких: а) забезпечення з
боку держави певних благ, правозастосовча діяльність; б) не вимагається особливої активності, а
достатньо підтримання суспільного порядку і законності [6, c.12].

Висновки. На сьогодні це найбільш глибока
наукова класифікація конституційних обо-в`язків,
що дається в науковій літературі, проведена за
широким колом критеріїв. Вона важлива для подальшого поглибленого вивчення
основних
обов`язків людини і громадянина, тобто вона має і
наукове, і операціональне значення, перш за все, в
нормотворчій діяльності держави.
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ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Постановка проблеми. Серед основних
питань, винесених на порядок денний у зв’язку з
запропонованою Президентом України політичною реформою, чільне місце посідає проблема
законодавчого закріплення контрольних повноважень Верховної Ради України. Без сумніву,
найбільш оптимальному розв’язанню цієї проблематики сприятиме наукова розробка теоретичних засад парламентського контролю, зокрема
таких взаємопов’язаних питань, як його завдання
та функції.
Ступінь наукової розробки теми. У радянський період контроль з боку рад розглядався
у системі вертикально підпорядкованих суб’єктів
державного контролю. Тому дослідження питань
контролю рад велося з урахуванням основних
позицій теорії державного управління. Методологічною засадою в розумінні контрольної функції рад було їх визначення, згідно з ленінською
державно-правовою теорією, як представницьких
органів, яким належить уся повнота державної
влади [20, с.652]. Особливо це стосувалось місцевих рад. Включення їх, у тій чи іншій мірі, в
практично усі стадії управлінського процесу ставило перед здійснюваним радами контролем ті ж
завдання, що стояли перед контрольними функціями інших органів державного управління.
Різниця між представницькими та виконавчими органами в даному аспекті стосувалась
лише акцентування пріоритетності їх діяльності
на різних стадіях управлінського процесу. Зокрема зазначалось, що якщо у діяльності рад народних депутатів домінують функції керівництва, планування, об′єднання, координації та контролю, то для виконавчих органів найбільш характерною є безпосередньо організаційна функція – функція оперативного виконання [14, с.25].
Хоча сутнісна характеристика контролю рад не
зводилась винятково до стадії та функції управлінської діяльності. Існували думки, що контроль
є методом державного керівництва, формою зворотного зв’язку, особливою соціальною функцією і частиною діяльності Радянської держави,
формою соціалістичної демократії, однією з
форм радянської державної діяльності, мірою
державного примусу, невід′ємною частиною
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державного керівництва, засобом забезпечення
та зміцнення законності і т.д. [14, с.25].
Сучасні дослідники характеризують державний контроль як функцію, стадію державного
управління, засіб забезпечення законності та реалізації управлінських рішень [19], специфічний
вид діяльності, джерело інформаційного забезпечення потреб управління в процесі прийняття
управлінських рішень, механізм зворотного
зв’язку, за допомогою якого можна отримати необхідну інформацію про виконання управлінських рішень [16]. Його метою визнається забезпечення злагодженої, чіткої роботи органів державної влади усіх рівнів і ланок, добросовісне і якісне виконання її посадовими особами та державними службовцями, раціональне використання
наданих їм прав та сумлінне ставлення до виконання своїх обов’язків для забезпечення добробуту суспільства [2].
Як бачимо, “червоною лінією” крізь багаторічні дослідження проходить думка про те, що
контроль у першу чергу є стадією управлінського процесу. Стадія контролю в теорії державного управління характеризується так: контроль
покликаний виконувати зворотній зв’язок об’єктів управління з апаратом управління. Ця функція виконується з метою постійного спостереження, оцінки і надання інформації про реалізацію об’єктом управління рішень, що відносяться
до його компетенції. Сам же процес управління
складається з таких стадій: організація, координація, регулювання, контроль та аналіз [7, с.402-403].
Стосовно функцій контрольної діяльності,
то найбільш ґрунтовно з загальнотеоретичних
позицій вони були розглянуті В.М. Горшеньовим
та І.Б. Шаховим і стосувались контролю як однієї з правових форм діяльності. У зв’язку з цим
функції контролю поділялись на загальні, що характеризували контроль як елемент наукового
управління суспільством, і власні (спеціальні),
що відображали місце контролю у системі форм
здійснення державного керівництва суспільством. До власних функцій контролю вони відносили функцію коригування, функцію соціальної
превенції та правоохоронну функцію [8, с.23-25].
Зачатки такого розуміння функціонального призначення, як контролю взагалі, так і па-
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рламентського контролю, зокрема, були закладені ще в дореволюційний період. Відомий дослідник конституціоналізму О.Д. Градовський
при дослідженні державного права розвинених
європейських держав, зокрема, зазначав, що “палати (парламенту) виступають захисниками й
охоронцями тих загальних прав, які гарантовані
окремим громадянам державою, в рівній мірі вони є захисниками й охоронцями і загального законного порядку в управлінні державою, що
найбільше виражається у контролі над здійсненням усіма посадовими особами їх обов’язків.” У
його розумінні контроль з боку парламенту ставив за мету не тільки охорону законних прав і
свобод громадян і законності у сфері державного
управління, а й у рівній мірі й охорону “самого
конституційного акту” [9, с.432-433]. Англійський дослідник Дж.Ст. Мілль істинне завдання
парламенту вбачав “не в управлінні, до якого він
повністю не здатен, а в спостереженні за урядом”. При цьому саме спостереження має: поперше, забезпечувати гласність у діяльності уряду; по-друге, спонукати до роз’яснення і виправдання тих дій, які можуть викликати сумнів;
по-третє, засуджувати за неправильні дії; по-четверте, у випадку, коли дії уряду “вступають у протиріччя з чітко вираженою волею нації”, - змінювати
склад уряду [12, с.54].
Сучасні дослідники, розглядаючи державний контроль, виділяють такі його функції, як
інформаційна (фактовстановлююча), оціночна,
регулятивна, превентивна, комунікативна, сигнальна та виховна; відновлююча, констатуюча,
встановлююча та спрямовуюча [15, с.28].
Мета статті. Проаналізувати такі функції
парламентського контролю: управлінська, коригуюча, правоохоронна, інформаційна та превентивна.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з основних функцій контролю
вищого представницького органу є управлінська
функція. Перш за все, потрібно виходити з тих
позицій, що функція управління призначається
для того, щоб “зберегти, підтримати і удосконалити стан впорядкованості, організації систем,
що управляє і що управляється, а також комунікацій між ними” [3, с.211]. Нами вже було показано значення контролю як етапу управлінського
процесу. Управлінська функція парламентського
контролю полягає в тому, що парламент не підмінює собою органи виконавчої влади, які здійснюють контроль у рамках певного процесу державного управління. Разом з тим регулювання
суспільних процесів за допомогою засобів пар-

ламентського контролю здійснюється через загальне спостереження за належним виконанням
завдань, що стоять перед виконавчими органами,
забезпечуючи цим ефективний процес прийняття
та виконання управлінських рішень. Тобто парламентський контроль не є стадією всіх конкретних процесів здійснення управління. Він має характер узагальненого етапу контролю у виконавчо-розпорядчій сфері. Парламентський контроль лише доповнює існуючі засоби контролю у
сфері виконавчої гілки влади. Підтвердження
цьому можна знайти і в чинному законодавстві.
Так, відповідно до ч.2 ст. 4 Закону України “Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини” діяльність Уповноваженого доповнює
існуючі засоби захисту конституційних прав і
свобод людини і громадянина, не скасовує їх і не
тягне перегляду компетенції державних органів,
які забезпечують захист і поновлення порушених
прав і свобод.
Узагальнений характер парламентського
контролю проявляється і в тому факті, що об’єктом контролю стає не вся поточна діяльність виконавчих органів, а лише найбільш актуальні питання державного управління. Для цього достатньо проглянути тематику “Днів Уряду”, які проводилися у Верховній Раді України.
При цьому інколи парламентський контроль має форму підсумкового етапу певного
управлінського процесу. Мова йде перш за все
про бюджетний процес. Відповідно до ст.97 Конституції України на Кабінет Міністрів України
покладений обов’язок щорічно звітувати про виконання Державного бюджету. Водночас у п.11
ст.2 Бюджетного кодексу України бюджетний
процес охарактеризований як регламентована
нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів. Варто відзначити, що звітування про виконання Державного бюджету відповідно до норм Бюджетного
кодексу, порівняно з наведеним визначенням,
становить одну із форм контролю Верховної Ради України за дотриманням бюджетного законодавства (п.1 ч.3 ст. 109).
Наступною в розглядуваній системі функцій парламентського контролю належить назвати
коригуючу функцію. Дана функція проявляється в
тому, що в процесі парламентського контролю
діяльність підконтрольних суб’єктів піддається
вивченню та перевірці на предмет її законності,
доцільності та ефективності. При виявленні порушень, дії та рішення підконтрольних органів і
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посадових осіб підлягають зміні, або коригуванню так, щоб вони відповідали вимогам законності. При цьому можна виділити два аспекти у
коригуючому впливі парламентського контролю.
Перший – це такий вплив, при якому контрольні
рішення парламенту є обов’язковими для підконтрольного суб’єкта. Він характерний для тих випадків, коли певний орган влади знаходиться у
відносинах підзвітності з Верховною Радою
України. Наприклад, у ситуації оголошення недовіри Уряду. І другий аспект – рекомендаційний характер рішень суб’єктів парламентського
контролю. Знову повертаючись до взаємовідносин між парламентом України та Кабінетом Міністрів України, можна зазначити таке. Відповідальність перед Верховною Радою України несе
уряд як колегіальний орган, тобто персональна
відповідальність міністрів відсутня. В такому
разі рішення парламенту стосовно конкретних
посадовців носять рекомендаційний характер для
Президента України як для посадової особи, що
за Конституцією України має виняткове право
призначати та звільняти членів Кабінету Міністрів України.
Однак, як показує практика застосування
подібних заходів, у більшості випадків, незважаючи на аргументованість дій Верховної Ради
України, вони залишаються поза увагою як з боку глави держави, так і посадової особи, якої
стосувалось це рішення. Натомість зарубіжна
практика містить цілу низку показових прикладів, коли посадовець, піддавшись критиці з боку
парламенту, сам подає у відставку, навіть не чекаючи рішення Президента. Так, у 1924 році сенат США прийняв резолюцію, відповідно до якої
рекомендував главі держави звільнити Едвіна
Денбі з посади міністра ВМС. Незважаючи на
негативну відповідь президента США, через декілька днів Денбі подав у відставку [13, с.319321]. І тут доречно зазначити, що досягти такого
рівня поваги до рішень вищого представницького органу держави можна не лише адміністративними засобами, а й належним відношенням
до парламенту, в першу чергу глави держави,
відновленням у суспільстві розуміння вагомості
Верховної Ради України у вирішення питань
державного життя.
Іншим випадком такого “рекомендаційного” впливу можна назвати ситуацію, коли
Верховна Рада України рекомендує непідзвітному органу здійснити певні дії. Так, у своїй Постанові N 810-XIV від 2 липня 1999 року, яка
стосується конфлікту, пов’язаного зі звільненням
та призначенням голови правління відкритого
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акціонерного товариства „Миколаївський глиноземний завод”, Верховна Рада України рекомендувала Національному агентству України з
управління державними корпоративними правами скасувати накази №105 від 24 червня 1999
року та №108 від 25 червня 1999 року та виступити як представнику акціонера з ініціативою
про скликання загальних зборів акціонерів ВАТ
“Миколаївський глиноземний завод”.
Правоохоронна функція. Застосовуючи різні форми контролю, суб’єкти парламентського
контролю забезпечують законність у діяльності
державного апарату, захищають права та свободи людини і громадянина. Безперечно, що основою виконання цієї функції є діяльність спеціалізованої інституції – Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
В цьому зв’язку відзначимо, що Конституційний Суд України тлумачить парламентський
контроль, у першу чергу, як форму реалізації
громадянами опосередковано їх конституційних
прав, зокрема на здійснення влади через органи
державної влади (ст.5 Конституції України), на
участь в управлінні державними справами
(ст.38), на здійснення свого волевиявлення через
вибори (ст.69) [5]. Тут варто згадати, що можливість звернення до омбудсмана є також правом
будь-якої особи (ч.3 ст.55), а отож – може служити
прикладом безпосереднього використання громадянами інститутів парламентського контролю.
До того ж громадяни можуть захищати
свої права, звернувшись до народних депутатів
України з метою застосування останніми інституту депутатських запитів. Так, практика показує, що за період роботи Верховної Ради України
3-го скликання (1998-2002 рр.) парламентаріями
було подано 451 депутатський запит із соціальних питань [4, с.136].
Окрім цього, як свідчить зарубіжна практика, суб’єкти парламентського контролю здатні,
використовуючи засоби публічного обговорення
важливих проблем, знімати напругу в суспільстві, сприяючи тим правопорядку. Так, на думку
американських дослідників, дебати в конгресі
США щодо рішення Верховного Суду, в якому
не був визнаний злочинним факт спалення національного прапора, стали “запобіжним клапаном, який дав вихід озлобленості і розчаруванню, яке відчували американці у зв’язку з цією
проблемою” [13, с.51]. Такий потенціал парламентського контролю не використовується Верховною Радою України на 100 %, а тому варто
було б частіше використовувати публічність (застосування засобів масової інформації, широке
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залучення громадськості і т.ін.) при проведенні
контрольних заходів, а також акцентувати увагу
на найбільш гострих питаннях державного та
суспільного життя.
Суттєве значення в системі функцій парламентського контролю має й інформаційна функція. Найбільш важливим фактором існування
будь-якої системи є можливість отримання достовірної інформації про всі аспекти її діяльності, оскільки без такої інформації практично неможливо приймати правильні рішення. Головним джерелом інформації у державно-правовій
сфері виступають органи виконавчої влади. При
цьому за будь-яких умов управлінський апарат
намагається максимально зменшити зовнішній
доступ до інформації про його діяльність.
Відомий засновник теорії бюрократії Макс
Вебер передбачав такі процеси. Найбільш ефективним кроком на шляху обмеження доступу до
тієї чи іншої інформації, на думку Вебера, стало
введення поняття “службової таємниці”, яку він
охарактеризував як специфічний витвір бюрократії, який вона відстоює з рідкісною завзятістю
[21, S.573]. В сучасній державотворчій практиці
зустрічаються випадки застосування спеціальних
імунітетів щодо урядової інформації навіть від
парламенту. Мова йде про американський “привілей виконавчої влади”.
Одним із способів отримання достовірної
інформації про діяльність виконавчих органів, і в
першу чергу, уряду України є парламентський
контроль. Крім того, треба погодитися з думкою
Ю.М. Тодики та В.О. Серьогіна, що характеризують парламентський контроль як одну із форм
реалізації принципу гласності щодо діяльності
Кабінету Міністрів України [17, с.26-32]. Інформація отримується за допомогою використання
різних форм парламентського контролю, в першу
чергу за допомогою проведення парламентських
слухань і подання депутатських запитів.
Інформаційна функція парламентського
контролю має за мету два основних завдання.
Перше – це забезпечення парламентаріїв інформаційним матеріалом, необхідним для прийняття
рішень, в першу чергу – в законопроектній роботі. Другим його завданням є те, що парламентський контроль виступає каналом отримання
об’єктивної інформації про державні та суспільні
процеси [1, с.12], каналом “опосередкованого
інформування громадськості про різні аспекти
державного управління” [17, с.27]. Отож
суб’єктом отримання інформації виступають як
народні депутати України, так і громадяни. Щодо спеціалізованих органів парламентського кон-

тролю, то найбільш ефективними засобами надання інформації громадськості про діяльність
державного апарату є щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
та щорічний звіт Рахункової палати. Оперативному отриманню інформації парламентом сприяє
контрольна діяльність його комітетів.
Превентивна функція. Завданням парламентського контролю є не тільки усунення неправомірних дій і рішень органів та посадових
осіб, а й недопущення їх у майбутньому. Виконанню цього завдання сприяють превентивні заходи, що вживаються суб’єктами парламентського контролю [10, с.10]. Найчастіше вживаними
є звернення до уповноважених органів та посадових осіб, в яких суб’єкти парламентського контролю викладають свої пропозиції, що ґрунтуються на аналізі здійснюваних ними перевірок.
Наприклад, з метою запобігання порушень прав і
свобод людини і громадянина (п.3 ст.3 Закону
України “Про Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини”) Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 7 березня
2000 року було направлено листа голові Верховного Суду України “Про вирішення спірних питань, що виникають у сфері інформаційних відносин” [6, с.24-26]. Як інший приклад превентивного впливу засобів парламентського контролю
може розглядатись відкрите депутатське звернення народного депутата України Ю.Кармазіна
до Президента України: “Про вжиття термінових
заходів для недопущення спричинення збитків
державі Україна на суму майже 500 млн. гривень
та негайне скасування збиткових для держави
додаткових умов конкурсу з продажу контрольного пакета акцій ВАТ “Нікопольський завод
феросплавів” [18].
Отже, визначивши основні напрямки впливу парламентського контролю на суспільні відносини, можна з більшою вірогідністю вказати
на шляхи підвищення ефективності контрольної
функції Верховної Ради України та її органів на
сучасному етапі державотворення.
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ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ
ОСНОВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
Постановка проблеми дослідження. Конституційно-правовий інститут прав і свобод людини і громадянина - величезна теоретична і практична проблема, що вимагає постійної уваги науки і
практики, тим більше в Україні, де права людини
ніколи не були пріоритетними. Труднощі, з якими
зіткнулася наша країна у сфері захисту прав і свобод людини, мають своїм підґрунтям багато причин соціально-економічного, політичного характеру, морального виховання, правової освіченості
населення тощо. Але чи не найголовнішим є те, що
сама правозахисна ідея не має практичного сенсу,
доки вона не стала загальною цінністю. Саме тому
так актуальні наукові розробки інституту прав і
свобод, включаючи поняття конституційного
механізму захисту основних прав людини і громадянина.
Ступінь наукової розробки проблеми. У
вітчизняній юридичній літературі ця правова категорія розглядається з різних точок зору: “механізм
правового регулювання ” (Скакун О.Ф.), “механізм
держави” (Петришин О.В.), “механізм реалізації та
захисту конституційних прав та свобод людини і
громадянина” (Пустовіт Ж.М.), “механізм реалізації, гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина” (Фрицький О.Ф.), “конституційно-правовий механізм забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина” (Колодій А.М., Олійник А.Ю.) [25, с.498-500; 10, с.114; 24, с.173; 29,
с.128; 11, с.217]. І хоча були окремі спроби визначення поняття конституційного механізму захисту
прав і свобод людини і громадянина, все ж, як
слушно зазначає О.Ф. Фрицький, наука конституційного права, на жаль, не має теоретичного обґрунтування того, яким має бути конституційноправовий механізм захисту людною своїх прав [29,
с.174]. Немає загальноприйнятої дефініції цього
поняття і в зарубіжній правовій літературі. Зокрема, вчені Російської Федерації (Стремоухов О.В.,
Толкачов К.Б., Хабібулін А.Г., Ростовщиков І.В. та
ін.) в основному розкривають механізм реалізації
та забезпечення прав людини [28, с. 65-66]. Нерідко під механізмом захисту прав і свобод особи розуміються різні гарантії: юридичні, організаційні,
оперативні [23, с.144-202], тобто відбувається змішування понять.

Мета статті – на основі аналізу існуючих
поглядів у літературі зробити спробу визначити
поняття “конституційний механізм захисту основних прав людини і громадянина в Україні”, розкрити та коротко охарактеризувати його складові
елементи.
Розгляд окресленої проблеми, як нам видається, об’єктивно вимагає з’ясування низки питань, пов’язаних із використанням і трактуванням
деяких понять. Насамперед, мова йде про співвідношення понять “право” і “свобода”. Загальновизнано, що відмінність між цими поняттями у значній мірі є умовною. Якщо аналізувати їх з точки
зору юридичної природи, нормативного закріплення у правових актах (включаючи міжнародні документи), а також механізмів їх захисту, то важко
провести між ними чітку межу. “Свобода, - писав
Ш.Монтеск’є - це право робити усе, що дозволено
законами ...” [19, с.289]. Іноді навіть вживається
формула “право на свободу”. Свободи, за своєю
сутністю, ті ж права, але такі, що володіють якостями, котрі “відбивають можливість вільно здійснити відповідні дії, вільно володіти собою, вільно
визначити свою поведінку у даній галузі державного і суспільного життя. Цією якістю володіють усі
права особи, але в правах, що іменуються свободами, вона виступає на перший план, і саме на ньому
робиться акцент” [2, с.15].
Водночас у цих поняттях виявляється і певна специфіка. З точки зору правомочностей у системі зв’язків “людини-держава” відмінності між
ними полягають у наступному. Свободи людини –
сфери, галузі діяльності людини, в які держава не
повинна втручатися. Вона лише окреслює за допомогою правових норм межі, в рамках яких людина
діє на свій розсуд. Права ж людини – встановлені
та гарантовані державою можливості, правочинності, потенції дій людини в описаній, вказаній у законі сфері, галузі. У переважній більшості своїй
відмінність між поняттями “право” і “свобода”
мають теоретичний характер. При цьому важливо
враховувати ще такий момент. При характеристиці
юридичних аспектах прав людини треба розрізняти
правову категорію “права і свободи людини” в
об’єктивному й суб’єктивному значеннях. Так, в
об’єктивному значенні права і свободи людини –
це система міжнародних і національних правових
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норм, що встановлюють правовий статус особи,
закріплюють її становище, правила взаємовідносин
між людьми, відносини особи (громадянина) і
держави. У суб’єктивному ж розумінні “права і
свободи людини – це можливість (правомочність),
яка належить конкретній особі, передбачена правою нормою.
Утвердження і забезпечення прав і свобод
людини є головним обов’язком держави” [1, с.4].
Отже, для виконання своєї основної функції захисту прав і свобод громадян Українська держава повинна мати систему механізмів, інститутів, процедур, що гарантують суб’єктивні права людини і
громадянина. Для цієї мети в науці конституційного права, зокрема, використовується досить містка
(ємка) і об’ємна категорія “механізм”. Саме ця правова категорія дозволяє найбільш повно охопити
усі моменти захисту прав і свобод особи, представити їх у динамічному вигляді, розкрити структуру, послідовне розташування, взаємозв’язок і взаємодію елементів і стадій здійснення, виявити їх
специфічні функції, ефективно проаналізувати питання вдосконалення процедур і порядку забезпечення прав і свобод громадян.
Методологічна конструкція поняття конституційний механізм захисту основних прав людини і
громадянина в теорії та законодавстві України вимагає якщо не переосмислення, то у будь-якому
разі уточнення багатьох понятійних аспектів. Насамперед зазначимо, що, незважаючи на дискусійний характер тлумачення і застосування понять
механізмів охорони, захисту, забезпечення прав
людини і громадянина (ця проблема потребує
окремого дослідження), вчені дотримуються єдиної думки при визначенні поняття “механізм”, під
яким розуміється спосіб функціонування, система
засобів взаємодії ... І хоча деякі юристи визначають
категорію механізму через систему фактів забезпечення чого-небудь, проте сутність від цього не змінюється [16, с.30]. При цьому оцінка наукового
інструментарію у вчених юристів розходяться. Так,
Є.А. Лукашєва поняття механізму захисту прав
людини і громадянина в середині країни зводить її
до конституційних та інших гарантій [15, с.62-64].
Аналогічних поглядів дотримуються вітчизняні
вчені-конституціоналісти А.З.Георгіца, М.І.Мамешко, Ю.М. Тодика [7, с.122-126; 13, с.143-144;
14, с.167-170]. Необхідно визнати, що гарантії – це
і є механізм захисту прав людини і громадя-нина у
вузькому тлумаченні цього поняття. Водночас видається, що не слід зводити зміст механізму захисту прав людини тільки до гарантій. Уявля-ється,
що він є об’ємнішим і повинен включати в собі і
соціальні інститути (на це, зокрема, вказує
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О.Ф.Фрицький) і такі складові елементи, як гласність, громадська думка, процедури. При цьому ми
приєднуємося до позиції тих дослідників, які розглядають поняття механізму захисту прав людини
у більш широкому плані. Зокрема, російський правознавець Л.М.Ентін не обмежує захист особи
юридичною сферою, включаючи національний і
міжнародний рівні, а виходить з глобальних проблем, котрі стоять у центрі уваги прав людини:
економічної, продовольчої, демографічної тощо.
Автор небезпідставно стверджує, що їх вирішенню
сприяють не тільки законодавство, але і міжнародний консенсус, встановлення пріоритетів співробітництва, раціоналізація внутрішніх структур суспільства, налагодження дієвої координації між державами у всіх сферах тощо [18, с.132].
Видається, що на більшу увагу дослідників
заслуговує теоретичний аналіз терміну “захист
прав”. Оскільки “захист прав” (“правовий захист”)
– є категорією законодавчою, для її правильного
застосування необхідно мати чітке уявлення про
сутнісний і змістовий її елементи. Без цього законодавець може видавати закони, що об’єктивно не
забезпечує право людини на правовий захист, а
правозастосувальник не уявляти її меж. Виходячи з
того, що вивчення даного поняття не є предметом
нашого дослідження, ми відсилаємо тих, кого зацікавить ця проблематика, до грунтовного дисертаційного дослідження О.В. Стремоухова “Правовий
захист людини: теоретичний аспект” [26, с.23-67].
Поділяючи думку цього автора, ми стверджуємо,
що поняття “захист прав” увіходить до структурного понятійного ряду “здійснення права”. До цього ж понятійного ряду слід віднести: “забезпечення
прав” і “реалізація прав”. Отже, захист прав людини – це елемент здійснення її прав, зміст якого складає діяльність держави, громадських
об’єднань і самої особи щодо створенню юридичних умов, що сприяють недопущенню зупинки
процесу реалізації прав, а у випадку такої, його
відновлення. Похідним від поняття “захист прав”
(“правовий захист”) є термін “правова захищеність”. Він означає високий рівень захисту особи
законом, котрий характеризується наданням особі
широких конституційних прав і наявністю ефективного правового механізму їх реалізації [26, с.361].
Захист прав людини як явище правової дійсності виявляється, звичайно, в різних формах: а)
як особлива юридична (правотворча, правозастосувальна) діяльність; б) як спеціальна правова поведінка; в) як елемент юридичної практики; г) як
особливого роду правова активність; д) як вид правової роботи; е) як різновид правових відносин; ж)
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як “вертикальний зріз” правового регулювання і з)
як міжгалузевий інститут права [26, с.13].
У сучасному світі, коли проблема захисту
прав людини вийшла далеко за межами кожної
окремої держави, виникла необхідність у більш
чіткому виокремленні понять “загальні права і свободи” та “основні, конституційні права і свободи”.
Тим більше, що сьогодні обсяг прав і свобод особи
визначається не тільки конкретними особливостями того чи іншого суспільства, але й “розвитком
людської цивілізації в цілому, рівнем і ступенем
інтегрованості міжнародної спільноти. Чим ціліснішим стає світ, тим значнішим є вплив, який
справляється на права і свободи міжнародними
факторами” [21, с.10-11].
Звичайно, в науці українського права проводиться відмінність між загальними правами і основними, конституційними. При цьому всіма дослідниками приводиться думка, що саме основні права
і свободи посідають центральне місце у системі
усіх прав і свобод (нагадаємо, що в літературі їх
перелік складає майже 150 найменувань), виступають основним критерієм конституційної діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади
(частина друга ст. 3 Основного Закону України).
Конституція України (ст.21) визначає основні права як невідчужуваними та непорушними. Як бачимо, вітчизняна конституційна теорія і практика виходять з того, що права і свободи – це атрибутна
властивість людської особи, що визначається державою в Конституції та гарантується у законодавчому порядку. Держава пов’язана ними: не може
на свій розсуд скасувати або обмежити ці права і
свободи: законодавець не може приймати законів,
котрі не узгоджуються з основними правами; судова влада не може зачіпати основні права у процесі
судового розгляду; виконавча влада, хоча і видає
розпорядження стосовно осіб з особливим статусом підпорядкування, але робить це у межах своїх
повноважень.
Основні права і свободи є найбільш важливими, вони складають фундамент правового статусу особи, лежать в основі інших прав і свобод, що
закріплюються в інших законодавчих актах. Оскільки основні права і свободи викладаються в Конституції, вони іменуються ще і конституційними.
Щодо конституційних прав і свобод, то М.В. Баглай дає їм таке визначення: Конституційні права і
свободи – це не усі права і свободи, якими володіє
людина, а тільки основні, або фундаментальні ...
під конституційними правами і свободами розуміється найбільш важливі права і свободи людини і
громадянина, що розкривають природний стан
свободи і які отримують вищий юридичний за-

хист” [3, с.157]. Не заперечуючи у цілому проти
такого тлумачення конституційних прав і свобод,
ми все ж вважаємо за необхідне вказати на їх юридичні особливості, що полягають у наступному: 1)
вони виникають безпосередньо з Конституції, яка
визначає як їх зміст, так і обсяг; 2) вони виражають
безпосередньо найбільш важливі зв’язки у трикутнику “людина – держава – суспільство”; 3) вони не
виникають і не припиняються раз на раз, а діють
постійно; 4) їх зміст для всіх громадян є однаковим, і тільки у конкретних правовідносинах можуть не співпадати; 5) їх реальність забезпечується
не стільки індивідуальними зусиллями, скільки
державним і суспільним ладом.
При визначенні поняття “основні права і
свободи” ми виходимо з того, що їх універсальний
набір визначений у міжнародно-правових актах.
Згідно з нормами міжнародного права, усі держави, які приєдналися до них, зобов’язані привести
своє національне законодавство у відповідність з
міжнародним Біллем про права людини. Тому слід
погодитися із думкою В.А. Карташкіна, який під
основними правами і свободами розуміє “права,
що містяться в конституції держави і міжнародноправових документах з прав людини...” [22, с.19].
Таке трактування поняття основних прав, на наш
погляд, у найбільш повній мірі відповідає реаліям
сьогодення і випливає з тексту Основного Закону
України.
Юридичним фундаментом захисту основних
прав і свобод є насамперед сама Конституція України, котра згідно зі ст. 8, має найвищу юридичну
силу, і норми якої є нормами прямої дії, внаслідок
чого судовий захист конституційних прав і свобод
людини і громадянина безпосередньо на підставі
Основного Закону гарантується.
У контексті досліджуваної проблеми чи не
найважливіше значення має конституційна формула: “Утвердження і забезпечення прав і свобод
людини є головним обов’язком людини (частина
друга ст. 3). Оскільки конституційні права і свободи є основою правовідносин, що виникають між
людиною (громадянином) і державою, продовжуючи обов’язок держави захищати інтереси кожної
людини, остання вправі не просити, а вимагати
прав, котрі держава визнала і законодавчо закріпила [9, с.42-43]. Водночас частина п’ята ст. 55 Конституції проголошує право кожного “будь-якими
не забороненими законодавством засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань”, тобто формулює “право на самозахист”.
Повертаючись знову до розуміння категорії
“захист прав”, слід зауважити, що вона у найбільш
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загальному вигляді трактується як протидія порушенням і обмеженням прав, свобод і інтересів особи, попередження цих порушень і обмежень, а також відшкодування заподіяної шкоди у випадку,
якщо попередити або відвернути порушення й обмеження не вдалося. В залежності від особливостей суб’єкта застосування заходів примусового
характеру до правопорушника відрізняють дві
основні форми захисту прав і свобод людини і
громадянина – юрисдикційну та неюрисдикційну. Юрисдикційна форма захисту прав людини –
це діяльність органів державної влади і місцевого
самоврядування, правоохоронних органів і органів
управління щодо відновлення порушеного права,
що здійснюється у межах встановлених законом
процедур, результатом якої є рішення по суті. Цю
форму законодавці одноголосно і цілком логічно
поділяють на судову і несудову. Натомість неюрисдикційну форму захисту прав людини являє собою сукупність дій уповноважених осіб щодо відновлення порушених або заперечуваних прав без
звертання за допомогою до компетентних органів
та організацій [6, с.35-36].
Вище вже зазначалося, що ні у вітчизняній,
ні у зарубіжній юридичній літературі не розроблено поняття конституційного механізму захисту основних прав людини і громадянина. В основному
йде мова про механізм реалізації та забезпечення
прав людини. Зокрема, вітчизняні дослідники
А.М.Колодій, А.Ю.Олійник говорять про механізм
реалізації конституційних прав, свобод і обов’язків
людини і громадянина [11, с.219]. Стосовно ж безпосереднього механізму захисту прав людини, то
він нерідко розглядається на поелементній основі.
Наприклад, В.В. Бутнєв розглядає його як елемент
механізму правового регулювання і визначає його
як систему правових засобів, за допомогою яких
забезпечується відновлення порушених прав, захист інтересів, що охороняються [4, с.6].
Окремі вчені в якості самостійних категорій
пропонують концепції механізму правового захисту людини, механізму соціально-правового захисту
прав людини, нарешті, механізму соціального і
правового захисту прав людини. Наприклад, О.В.
Стремоухов під механізмом правового захисту людини розуміє систему правових форм, заходів і засобів, а також їх сукупностей, дія та взаємодія котрих спрямована на запобігання порушень прав людини або їх відновлення на випадок порушення
[27, с.43]. А П.П.Глущенко під механізмом соціально-правового захисту прав, свобод та інтересів
громадян розуміє сукупність засобів, методів, способів, напрямків, закріплених законами і підзаконними актами, що застосовуються суб’єктами пра50

возахисної діяльності у цілях захисту прав, свобод
та інтересів громадян [8, с.59-60].
У будь-якому разі механізм соціального та
правового захисту прав людини виступають як певна система факторів, котрі забезпечують необхідні умови поважання всіх прав і основних свобод
людини, що випливають з гідності, притаманній
людській особі та які є суттєвими для її вільного і
повного розвитку. А.С.Мордовець під механізмом
захисту прав людини у широкому розумінні цього
слова вбачає систему загальновизнаних міжнародних і внутрішньодержавних засобів та цінностей,
що містять соціальні гарантії проти свавілля законодавчої та виконавчої влади, правоохоронних та
інших органів щодо особи. У вузькому ж розумінні
– юридичні, правові гарантії забезпечення прав і
свобод людини [20, с.49]. Інший правознавець Т.Д.
Матвєєва у механізмі захисту прав людини виділяє
внутрішньодержавний і міжнародний аспекти.
Внутрішньодержавний механізм захисту прав людини, на її думку, - це гарантовані Конституцією
інститути, методи, процедури і засоби, котрі діють
в єдиній системі захисту прав людини і забезпечують їх реалізацію. Стосовно ж міжнародного механізму захисту прав людини, то він, як міркує
автор, включає до себе міжурядові організації та
органи, до компетенції яких входять питання
сприяння реалізації міжнародних стандартів прав
людини та співробітництві держав в ім’я цих цілей [17, с.28, 37].
Підсумовуючи вищевикладене, ми пропонуємо таку дефініцію досліджуваного поняття. Конституційний механізм захисту основних прав
людини і громадянина – це гарантована Конституцією, законами і підзаконними актами система загальновизнаних міжнародних і внутрішньодержавних засобів та інститутів, а також
законних дій самої особи, діяльність і взаємодія
яких спрямована на запобігання порушень основних прав людини і громадянина або їх відновлення на випадок порушення.
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TO A QUESTION ON CONCEPT OF THE CONSTITUTIONAL MECHANISM OF PROTECTION
OF THE BASIC RIGHTS OF THE PERSON AND CITIZEN IN UKRAINE
Summary
In the article on the basis of the description of the constitutional theory and practice for the first time in
the domestic literature the attempt is made to spot concept the constitutional mechanism of protections і of
the basic rights both freedom of the person and citizen.
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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ПРО ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА
Постановка проблеми. Конституція України має найвищу юридичну силу. «Закони та інші
нормативно-правові акти, - як зазначається у
статті 8 Основного Закону, - приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати
їй»[1, Ст.8]. Причому норми Конституції України є нормами прямої дії. Така ключова роль Основного Закону серед джерел податкового права
- не специфіка України, а типове явище для багатьох країн. В Конституції України насамперед
знайшли своє втілення принципи фінансової діяльності держави, загальногалузеві принципи фінансового права, а також ключові принципи ряду
найважливіших інститутів фінансового права бюджетного права, податкового права та деяких
інших. Причому слід підкреслити, що ці положення не тому є принципами, що вони внесені у
Конституцію України, а тому вони й внесені до
неї, що є принципами апріорі.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Наукою фінансового права встановлено, що на
всі податкові правовідносини поширюються загальногалузеві принципи фінансового права [23].
Проте податкове право поряд із використанням
загальногалузевих принципів має і власні специфічні правові принципи, притаманні тільки цьому інституту. Правда, серед вчених-юристів немає єдності поглядів на проблему, що саме є основними принципами податкового права. Одні з
них відносять до таких принципів соціальну
справедливість, економічну ефективність, стабільність та гнучкість [26, c.49]. Інші вважають
такими однократність, загальнообов’язковість,
пільговість оподаткування, забезпечення рівних
умов з боку держави щодо всіх господарюючих
суб’єктів, створення однакових умов для використання платниками податків зароблених ними
коштів, єдиний підхід до визначення прав і
обов’язків платників податків та податкових органів і держави в цілому, принцип резидентства
[15, c.15].
У фінансово-правовій літературі можна
знайти класифікації принципів оподаткування,
зроблені за іншими критеріями поділу їх на відповідні групи. О.М.Козирін стверджує, що “найважливіші принципи податкового права можна
поділити на юридичні, соціально-економічні і
технічні. Перші складають основу процесуальної
52

частини податкового права, другі визначають
характер матеріальних норм, треті встановлюють
основи технічного виконання податкових операцій” [17, c.77]. Аналогічні погляди на критерії
класифікації принципів оподаткування платників
податків поділяють автори навчального посібника “Податки і податкове право” під редакцією
А.В.Бризгаліна. Вони виділяють економічні
принципи оподаткування, юридичні принципи
оподаткування та організаційні принципи податкової системи [22, c.66]. М.П.Кучерявенко виділяє в якості окремих, якісно відмінних між собою груп: а) принципи податкового права; б)
принципи побудови податкової системи; в)
принципи оподаткування; г) принципи податкового закону [20, c.127]. В якості основних принципів оподаткування він називає наступні: обов’язковість, всезагальність, стабільність, гнучкість, рівність, зручність, економічну ефективність [20, c.130]. Проте критеріїв виділення основних принципів оподаткування, як і критеріїв
поділу принципів податкової сфери в цілому на
якісно відмінні між собою групи він не наводить.
Г.А.Гаджієв і С.Г.Пепеляєв [10], Р.О.Гаврилюк [8; 9], О.В.Щербанюк [34] класифікують
основні принципи оподаткування за критерієм їх
змісту та функціонального призначення і виділяють на цій підставі ряд принципів, що забезпечують у податкових правовідносинах реалізацію
інтересів держави та групу принципів, що забезпечують реалізацію інтересів платників податків.
Такий підхід щодо дослідження проблеми принципів оподаткування як джерела податкового
права, на нашу думку, найбільш плідний і перспективний, тому саме його автор поділяє та підтримує. Існують ще й інші погляди вченихюристів на перелік основних принципів оподаткування платників податків [21, c.178; 31].
Метою статті є з’ясування суті конституційних принципів оподаткування та визначення
їх місця в системі джерел податкового права
України.
Виклад основного матеріалу. В Основному Законі України, на нашу думку, вкрай коротко іде пряма мова про принципи оподаткування.
Безпосередньо про це говориться тільки в статті
61 Основного Закону. Стаття 92 Конституції
України лише дещо уточнює коло суб’єктів, які
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вправі запроваджувати правила оподаткування:
“система оподаткування, податки і збори” встановлюються “виключно законами України” [1,
Cт.92], тобто її єдиним законодавчим органом –
Верховною Радою. Проте в Конституції України
містяться загальні начала, які необхідно реалізувати, на нашу думку, в будь-якій галузі законодавства та правозастосування. Мова іде про закріплені в Конституції України основні конституційні права, свободи та обов’язки людини і
громадянина, “які є невідчужуваними та непорушними” [1, Cт.21]. Стаття 22 Конституції
України містить наступні методологічного значення положення щодо прав, свобод та обов’язків людини і громадянина: “Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються 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” [1,
Ст.22]. Серед них такі, як рівність конституційних прав і свобод громадян та їх особиста рівність перед законом [1, Cт.24], заборона їх обмеження інакше, як законом у випадках, передбачених Конституцією України [1, Ст.64], право на
підприємницьку діяльність, не заборонену законом [1, Cт.42], право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку
громадянин вільно обирає або на яку він вільно
погоджується [1, Ст.43], право на достатній життєвий рівень для себе і для своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло [1, Cт.48],
право володіти, користуватися і розпоряджатися
своєю власністю, результатами своєї діяльності
[1, Ст.41] та ін. Права і свободи людини і громадянина, передбачені статтею 24 Конституції
України, не можуть бути обмежені за жодних
умов [1, Cт.64].
Правові норми про податки, як і будь-які
інші правові норми, не вільні від того, щоб їх
суть, зміст та застосування також оцінювались
крізь призму прав і свобод людини і громадянина. Регулюючи оподаткування, законодавець в
повній мірі повинен керуватися вимогами статті
3 Конституції України про те, що утвердження і
забезпечення прав і свобод людини і громадянина, їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави, є її головним обов’язком [1,
Ст.3]. Тому перераховані конституційні начала з
неминучістю трансформуються і в сфері фінансової діяльності держави та зумовлюють принципи оподаткування. Як справедливо відзначає
німецький юрист-фінансист К.Фогель, “для фі-

нансової системи з чинного правового регулювання робляться специфічні висновки, які стосуються безпосередньо фінансового права. Поряд з
писаним виступає, таким чином, більш широке,
неписане фінансове право Основного закону”,
тобто його принципи [13, c.113]. Відомий російський юрист-фінансист А.М. Козирін розвиває та
ще більш конкретизує зазначене положення:
“Принципи права як основи нормативного регулювання є певним камертоном всієї наступної
нормо-творчості. Вони гарантують безперервність, послідовність законодавчого процесу, забезпечують взаємозв’язок податкового права та
податкового законодавства, адаптують податкову нормотворчість до особливостей традиційної
правосвідомості населення” [17, c.77].
Ні в Конституції України, ні у видозміненому та переробленому на її основі Законі України “Про систему оподаткування” не наводиться
вичерпний перелік принципів оподаткування.
Принципи оподаткування і зборів, викладені у
названому Законі, містять в собі найзагальніші
конституційні начала та водночас збагачують,
наділяють їх конкретним змістом [4, c.77-78].
Тому, по-перше, коли виникає питання про порушення цих принципів оподаткування та зборів,
є достатні підстави для одночасного висновку
про адекватне порушення базових конституційних положень та настання відповідних юридичних наслідків. По-друге, невичерпний перелік
принципів оподаткування в Конституції України
та в Законі України “Про систему оподаткування”, який можна розглядати як своєрідну податкову конституцію, насамперед відображає перехідний стан нашого суспільства і водночас є підтвердженням того надзвичайно важливого моменту, що ті або інші положення не тому стали
принципами, що потрапили в Конституцію чи у
зазначений Закон і названі у зв’язку з цим законодавцем принципами, а навпаки – тому туди й
потрапили дані положення, що вони є принципами апріорі. Особливістю нормативного оформлення принципів оподаткування в Україні є те,
що вітчизняний законодавець при цьому не наділяє їх кваліфікаційними ознаками типу “загальні”, “основні”, похідні принципи тощо [4, c.7778]. Тим не менше об’єктивно всі принципи оподаткування перебувають між собою у відповідній ієрархічній залежності.
Одним із методологічно обгрунтованих
критеріїв поділу принципів оподаткування на
загальні та особливі, основні та похідні може бути той факт, у якому нормативному акті вони
розміщені. На цій підставі до загальних принци-
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пів оподаткування можуть бути віднесені положення, що безпосередньо сформульовані у Конституції України чи випливають з інших її положень і є гарантіями реалізації прав, свобод та
обов’язків людини і громадянина, основних начал державного і суспільного устрою, так і положення, що не випливають безпосередньо з тексту Конституції України, але прийняті законодавцем в розвиток конституційних ідей, тобто не
тільки букви, але й духу Конституції. Це свого
роду принципи першої групи, які за їх правовою
природою та рівнем легітимації доцільно віднести
до основних за їх значенням для правової системи
в цілому та по відношенню до Основного Закону.
Всі інші принципи оподаткування, що за
кваліфікаційними ознаками не можуть бути віднесеними до основних, складають істотно відмінну від першої групи принципів їх другу групу. Вони не можуть суперечити принципам, що
базуються на Основному Законі і по суті конкретизують та розвивають основні принципи оподаткування та зборів, є, таким чином, принципами
“другого рівня”, похідними. Наприклад, вітчизняний законодавець у статті 18 Закону України
“Про систему оподаткування” сформулював положення про усунення подвійного оподаткування [4, c.82-83]. Формально це положення не віднесене ним до статті 3 цього ж Закону, яка спеціально присвячена принципам побудови системи
оподаткування. Тим не менше вимога однократності оподаткування – один і той же об’єкт оподаткування може оподатковуватись податком
одного виду тільки один раз за визначений законом період оподаткування – за своєю правовою
природою є принципом оподаткування. Цей
принцип сприяє забезпеченню справедливості в
оподаткуванні і спрямований проти ускладнення,
“захаращування” системи податків. Він розвиває
конституційні начала оподаткування, проте відзначається суто прикладним характером. Хоч
значення цього принципу для розвитку системи
оподаткування переоцінити неможливо (саме
тому заборону подвійного оподаткування й відносять до принципів), проте вести мову про нього як про основний принцип було б неправильним. Подібної позиції дотримуються й деякі інші, в тому числі й зарубіжні, дослідники проблеми оподаткування громадян [10, c.198].
Тобто, ще однією з об’єктивних підстав
поділу принципів оподаткування громадян і зборів на види є, на нашу думку, їх значення для
вирішення проблем оподаткування. Основні
принципи оподаткування і зборів значимі для
податкової системи в цілому чи хоча б для ряду
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її елементів водночас. Інші принципи, що не належать до основних лежать в основі правового
регулювання окремих елементів податкової системи. Так, принцип однократності оподаткування встановлює лише окремі стандарти системи
податків, в той час як основний принцип єдності
податкової політики повинен враховуватись і
при встановленні конкретних податків, і при вирішенні питань про компетенцію органів влади
та самоврядування різних рівнів щодо оподаткування громадян, і при створенні податкових органів та в цілому ряді інших випадків. Таким чином, принципи оподаткування громадян, що безпосередньо випливають з букви та духу Конституції України, доцільно відносити до основних.
Ці принципи є головною частиною загальних
принципів оподаткування і зборів з громадян, до
яких, окрім основних принципів, на розсуд законодавця можуть бути віднесені й додаткові
принципи, похідні від основних.
Принагідно зазначимо, що аналіз спеціальної монографічної [12; 24; 33, c.30-31] і навчально-методичної [11; 15; 25; 26] літератури з цих
проблем, рішень та ухвал Вищого арбітражного
суду України [6; 7], інших судових інстанцій [27]
з питань оподаткування показує, що поняття “загальні принципи” нерідко застосовується в теорії
та на практиці в якості синоніма поняття “основні принципи”. На нашу думку, ці поняття необхідно трактувати більш адекватно, тим більше,
що це має не лише наукове, але й практичне значення. Справа в тому, що компетенція держави
та суб’єктів самоврядування щодо основних
принципів оподаткування і зборів та по відношенню до інших принципів, що також належать
до зага-льних, істотно відрізняються [1, Cт.92; 4,
c.76-77; 5, c.223]. Загальні принципи оподаткування і зборів вказують на обсяг даного явища,
охоплюють все коло його суб’єктів, а основні
принципи оподаткування і зборів розкривають
сутність та правову природу цього суспільного
феномену.
Окрім загальних принципів оподаткування
громадян, в науці виділяють також спеціальні
принципи, що характеризують окремі підрозділи
інституту податкового права, наприклад, принципи податкової відповідальності, принципи ведення податкового обліку тощо [16, c.95]. Загальні принципи оподаткування, з одного боку,
виступають основою податкової компетенції
суб’єктів податкових правовідносин, а з іншого –
обмежують цю компетенцію. Вони є визначальними критеріями для застосування щодо оподаткування ряду конституційних положень, що ма-
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ють загальноправове значення. Наприклад, конституційний принцип рівності громадян і, відповідно, їх обов’язків [1, Cт.24] не є специфічним
принципом оподаткування, але при виробленні
та здійсненні податкової політики обов’язково
враховується. При цьому зазначимо, що рівність
в податковому праві реалізується специфічним
чином: не як сплата податку в однаковому розмірі, а як економічна рівність платників податків
(врахування можливостей сплатити податок) [3].
Основні принципи оподаткування і зборів,
незалежно від того, знайшли вони формальне
закріплення в Конституції держави та інших її
законах чи ні, не можуть бути порушені без негативних наслідків для практики оподаткування.
Закріплення цих принципів в законі лише належним чином забезпечує їх реалізацію, і не більше,
а принципами вони є за своєю правовою природою. Водночас цей їх дозаконний і в певній мірі
навіть надзаконний характер сприяє втіленню в
життя та захисту основ конституційного ладу,
конституційних прав і свобод людини і громадянина. З цієї точки зору ми цілком поділяємо висновок уже згадуваного нами вище К. Фогеля
про те, що застосування основних принципів
оподаткування і зборів не може залежати навіть
від міри їх конкретизації в Конституції держави.
“В цілому, – підкреслює він, – конституційне
фінансове право не може залежати від випадковості, згідно якої одні питання знайшли в тексті
Конституції повне відображення, а інші – ні” [13,
c.113]. Водночас загальні принципи оподаткування і зборів спрямовують та пов’язують саму
законодавчу владу, виступаючи по відношенню
до неї в якості своєрідних “еталонів”, зразків.
Тому закріплення цих принципів в Основному
Законі чи інших законах є констатацією, визнанням їх, а не встановленням чогось нового згідно
волі законодавця.
Залежно від їх змісту та функціонального
призначення основні принципи оподаткування і
зборів можна поділити на наступні групи: а)
принципи, що забезпечують реалізацію і дотримання основ конституційного ладу, інтересів
держави; б) принципи, що забезпечують реалізацію і дотримання основних прав і свобод платників податків, їх законних інтересів. Дана класифікація принципів оподаткування умовна, а
тому й відносна. Наприклад, принцип встановлення податків законами розвиває та конкретизує
більш загальний принцип поділу влади та компетенції між її гілками і тому за всіма сутнісними
характеристиками повинен бути віднесений до
першої групи принципів. Водночас встановлення

податків законами справедливо, на нашу думку,
розглядається і як основа дотримання прав і свобод платників податків [32, c.67]. У цьому
зв’язку дуже доречно нагадати, що ще німецькі
юристи-фінансисти зауважили та неодноразово
підкреслювали те, що “аспекти парламентської
демократії і правової держави так тісно переплітаються в конституційному фінансовому праві,
що їх розподіл на окремі групи видається неможливим” [13, c.113].
Згідно наведеної вище нами класифікації
принципів оподаткування у відповідності із їх
змістом та функціональним призначенням до
групи основних принципів оподаткування і зборів, що забезпечують реалізацію і дотримання
основ конституційного ладу, інтересів держави,
на нашу думку, можуть бути віднесені наступні
принципи: принцип публічної мети при стягненні податків і зборів; принцип пріоритету
фінансової мети при стягненні податків і зборів; принцип обмеження спеціалізації податків і зборів; принцип запровадження, зміни та
відміни податків і зборів законами; принцип
встановлення податків і зборів в належній
процедурі; принцип обмеження форм податкової законотворчості; принцип єдності системи податків та політики оподаткування в
цілому; принцип розподілу податкових повноважень.
До групи основних принципів оподаткування і зборів, що забезпечують реалізацію та
дотримання основних прав і свобод платників
податків, на нашу думку, можуть бути віднесені
наступні принципи: принцип юридичної рівності усіх платників податків і зборів; принцип
всезагальності оподаткування; принцип рівного податкового навантаження на платника
податку (він ще інколи називається в науковій
літературі принципом рівнонапруженості податкового пресу; принцип співрозмірності оподаткування конституційно значимим цілям обмеження прав і свобод платників податків.
Висновки. Хоч більшість розглянутих нами принципів оподаткування громадян текстуально в Конституції України не відображені, тим
не менше вони грунтуються на більш загальних
положеннях Основного Закону нашої держави,
безпосередньо випливають з його суті та духу і
тому з достатньою підставою повинні бути віднесені до конституційних принципів. Наведений
їх перелік не вичерпний, а їх ієрархія не раз і назавжди дана. З розвитком суспільних відносин в
цілому та податкових правовідносин зокрема
вони будуть адекватно змінюватися. Основні
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конституційні принципи оподаткування і зборів
виконують роль гарантів реалізації і дотримання
основ конституційного ладу, основних прав і
свобод людини і громадянина в законодавчій,
правозастосовчій та судовій практиці.
Законодавчим органам основні принципи
оподаткування та зборів задають напрямок відповідної законотворчості. По-друге, основним
принципам належить роль критеріїв оцінки законодавчих актів. Ці ж самі принципи об'єктивно є
найголовнішими критеріями оцінки законності
конкретних дій і рішень податкових адміністрацій. Судові інстанції використовують основні
принципи оподаткування і зборів при вирішенні
питань, що виникають внаслідок пробілів у законодавстві. Оскільки норми Конституції України
є правовими нормами прямої дії, то відображені
в них принципи оподаткування і зборів можуть
виступати безпосередньою і достатньою підставою для винесення судового рішення. Основні
принципи оподаткування і зборів є також “еталоном” при розгляді питань про застосування
підзаконних актів, при їх оцінці з точки зору відповідності Конституції держави та іншим її законам. Саме їх необхідно застосовувати і у випадках розгляду позовів суб’єктів оподаткування
про визнання недійсними тих або інших актів
нормативного характеру, виданих органами влади і управління.
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In the article the concept, kinds, contents and value of the constitutional principles of the fiscal law of
Ukraine is analyzed, their place in system of sources of the fiscal law is justified.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ ПРАВ НА ІМЕННІ ЦІННІ ПАПЕРИ
Постановка проблеми. Основу угоди
складає воля. Вольовий аспект угоди відіграє
системоутворюючу роль у механізмі такої юридичної дії, як угода, оскільки виступає в якості
генератора для виникнення, зміни і припинення
цивільних прав і обов’язків після її укладення.
Угода являє собою прояв волі її учасників, виражений у спільному волевиявленні. За угодами з
іменними цінними паперами особливе значення
має форма волевиявлення в особи, що відчужує
такі папери.
Однією з умов дійсності угод є відповідність волевиявлення сторін їх справжній волі.
„Суть угоди складає воля і волевиявлення сторін” [4, с.329]. Зміст угоди визначається змістом
волі сторін, а останній має відповідати змістові
норм права [21, с.193]. Якщо волевиявлення не
відповідає волі, відповідна угода може бути визнана неукладеною. Аналіз угод з вадами волі не
охоплюється проблематикою дослідження цієї
статті й обмежується особливостями волевиявлення за угодами з іменними цінними паперами.
Особливості обороту цінних паперів за цивільно-правовими угодами визначаються і залежать від сукупності ознак. Серед них вид цінних
паперів (акції, облігації тощо), форма випуску
(документарна, бездокументарна), спосіб легітимації власника (ордерні, іменні, на пред’явника)
та ін. Класифікуючи цінні папери за способом
легітимації власника, в межах цієї статті пропонується розгляд деяких особливостей передачі
прав на іменні цінні папери. А саме: визначення
моменту досягнення згоди про відчуження іменних цінних паперів і моменту переходу прав власності на такі папери; особливості волевиявлення
за угодами про відчуження іменних цінних паперів
з обґрунтуванням доцільності введення категорії
„складне (кваліфіковане) волевиявлення”.
Ступень наукової розробки проблеми.
В науці цивільного права приділяється значна
увага дослідженням актуальних проблем обороту
цінних паперів, одним із аспектів яких є визна58

чення моменту переходу прав власності на іменні цінні папери.
Особливості реєстрації прав на документарні і бездокументарні іменні цінні папери в спеціальних системах обліку (реєстр/рахунки у цінних паперах) визначають порядок переходу прав
на такі папери. Крім форми випуску, “правильний метод трансферту залежить від типу цінного
паперу, який передається” [24, с.99]. Так, згідно
із законодавством України, іменні цінні папери,
випущені в документарній формі (якщо умовами
емісії спеціально не зазначено, що вони не підлягають передачі), передаються новому власнику
шляхом повного індосаменту. У разі відчуження
знерухомлених іменних цінних паперів право
власності переходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок власника у зберігача. Право власності на цінні папери, випущені в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача [5, ст.5]. В
той же час, законодавством не визначено момент
переходу прав власності на іменні цінні папери,
випущені в документарній формі.
Неврегульованість цього питання в чинному законодавстві є причиною протилежних підходів до його вирішення. Так, деякі дослідники
[19, с.124-126] вважають, що говорити про право
власності на цінний папір (зокрема, на акцію)
окремо від моменту виникнення у власника цього цінного паперу прав із цінного паперу, немає
сенсу. Прихильники такого погляду вважають,
що оскільки власник іменних цінних паперів
може здійснювати реалізацію таких прав лише з
моменту внесення його в систему реєстру, то і
моментом набуття права власності на зазначені
цінні папери необхідно визначити момент фіксації нового власника в системі реєстру.
В захищеному дисертаційному дослідженні
В.В.Посполітак, докладно аналізуючи проблеми
переходу прав власності на цінні папери, в тому
числі за цивільно-правовими угодами, дійшов
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висновку: „Передача прав за іменними емісійними цінними паперами та реалізація прав за цими
паперами відбувається на підставі відповідних
облікових записів і не пов’язана з сертифікатом
цінного паперу як річчю”. Автор визначає момент передачі прав на іменні емісійні цінні папери в залежності від форми випуску. Для бездокументарної форми повторює вимогу закону, для
документарної, констатуючи нормативно встановлену розбіжність моменту передачі прав власності на цінні папери і прав за цінними паперами в часі, вносить пропозицію визнати іменні
емісійні цінні папери майновими правами, а сертифікат цінних паперів – похідним документом
[15, с.107]. На жаль, поза увагою автора залишився такий, на нашу думку, важливий аспект, як
дослідження правової природи передавального
розпорядження про внесення змін до реєстру/зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача. А також юридичний взаємозв’язок укладеного цивільно-правового договору
з оформленням відповідного розпорядження.
Г.Ф.Шершеневич, аналізуючи юридичні
відносини, викликані оборотом цінних паперів,
зауважив: „...передача права за ордерним папером („приказной бумагой”), крім вручення документа, вимагає і вчинення надпису“ [23, с.71].
На думку Р.Саватьє, “Документ, який перебуває в обігу у вигляді іменного цінного паперу,
представляє собою лише посвідчення, але не втілення права власності. Саме запис у відповідних
книгах передає право, представлене в іменному
цінному папері” [18, с.109]. “Право власності на
іменний цінний папір як на річ не спрацьовує в
принципі: ніяких правомочностей власника воно
без трансферту (внесення змін до реєстру) не породжує, ...” [12, с.108]. “Трансферт є актом, необхідним не тільки для легітимації набувача у
відношенні зобов’язаної особи, але і для переходу права власності на папір” [1, с.175], – продовжують інші дослідники.
Як справедливо зазначають інші дослідники [16, с.394-395, 14, с.108-109], спроби визначити момент набуття права власності на іменні цінні папери, випущені в документарній формі, моментом фіксації набувача в реєстрі є обмеженням
власника в праві розпорядження своїм майном.
Перехід прав власності на такі цінні папери не
можна пов’язувати з моментом здійснення певних дій третьою особою – внесення реєстратором
відповідних змін до системи реєстру.
Мета статті. Автор ставить собі за мету
проаналізувати ступінь наукової розробки проблеми, дослідити особливості волевиявлення за

угодами про відчуження іменних цінних паперів,
обґрунтувати введення категорії „складене (кваліфіковане) волевиявлення” за такими угодами,
внести пропозиції до вдосконалення чинного законодавства.
Виклад основного матеріалу. Хоча чинне
законодавство не визначає чіткого порядку переходу прав за іменними цінними паперами, обмежуючись вказівкою, що такі цінні папери „передаються новому власнику шляхом повного індосаменту”, і права за іменними цінними паперами
документарної форми випуску можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів. Новий Цивільний
кодекс України від 16.01.2003 р. (надалі – Новий
ЦК) чітко вказує, що “Права, посвідчені іменним
цінним папером, передаються у порядку, встановленому для відступлення вимог (цесії)” (пункт 4
статті 197). Далі Новий ЦК, правда, ведучи мову
про оборот ордерних цінних паперів, тлумачить
індосамент як напис, вчиняємий на самому цінному папері (пункт 5 статті 197 Нового ЦК) [22,
с.12]. Також практично всі чинні нормативні акти розглядають індосамент саме як запис, що
вчиняється на цінному папері. Наприклад, стаття
13 Уніфікованого Закону про переказні векселі
та прості векселі (надалі – Уніфікований Закон)
прямо вказує, що „Індосамент повинен бути написаний на переказному векселі або на приєднаному до нього аркуші (алонжі)” [6, ст.13]. На теоретичному рівні аналогічна позиція була захищена у відповідному дисертаційному дослідженні:
„За змістом і етимологією самого слова індосамент
є формальним засвідченням, зробленим на зворотній стороні векселя” [2, с.97].
Виділяється особлива позиція Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
(ДКЦПФР), яка у відповідному Роз’ясненні (хоча
і не нормативному документі) значно розширила,
навіть змінила, загальноприйняте поняття індосаменту. Так, ДКЦПФР „роз’яснила”, що „Іменні
цінні папери (акції, облігації, інвестиційні сертифікати) передаються новому власнику шляхом
повного індосаменту, який здійснюється через заповнення передавального розпорядження” [17].
Дещо адекватніше до законодавства, порівняно з позицією ДКЦПФР, розглядає індосамент як угоду Професійна асоціація реєстраторів
і депозитаріїв (ПАРД). Яка вважає „вчинення
повного індосаменту через заповнення передавального розпорядження також підпадає під поняття "угода", визначене ст.41 ЦКУ” [11]. Хоча такому твердженню ПАРД для повноти відповідності законодавству не вистачає, на нашу думку,
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правильного способу, місця вчинення індосаменту та відповідних юридичних наслідків такої дії.
Ототожнення заповнення передавального розпорядження з індосаментом виглядає явно помилковим з багатьох точок зору. В першу чергу – з
аналізу законодавства, яке визначає індосамент
як передавальний запис, що засвідчує перехід
прав за цінним папером до іншої особи [7, ст.1]
та вчиняється безпосередньо на цінному папері
[6, ст.13]. Навіть відповідно до Закону України
“Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
України” (яким закладено основи професійної
діяльності на фондовому ринку, в тому числі
ПАРД), зокрема, статті 5 Закону, заповнення передавального розпорядження не тягне перехід
права власності на цінні папери. Будь-який напис,
у тому числі трансформований у заповнення передавального розпорядження, якщо він не тягне
встановлення, зміни чи припинення цивільно-правових відносин, не відповідає юридичному значенню індосаменту і не може бути визнаний таким.
Автор підтримує в цілому позицію про перехід прав власності на іменні цінні папери без
необхідності внесення змін до реєстру, але із застереженням. Справді будь-яке обмеження права
власності з боку інших осіб неприпустиме; перехід прав власності на іменні цінні папери не може бути пов’язаний і залежати від дій чи бездіяльності третьої особи – реєстратора. Водночас
обмеження права власності матиме місце, відповідні дії (бездіяльність) реєстратора будуть незаконними винятково за наявності у набувача іменних
цінних паперів підстав, визначених законом, для
внесення змін до реєстру: наявність цивільно-правової угоди і передавального розпорядження.
На нашу думку, лише укладення цивільноправової угоди про відчуження іменних цінних
паперів без оформлення відповідного передавального розпорядження не може свідчити про
справжнє (належним чином задокументоване і
підтверджене) волевиявлення особи, яка відчужує іменні цінні папери. За відсутності передавального розпорядження угода про відчуження
повинна бути визнана неукладеною. Підставою
для визнання угоди неукладеною є невідповідність істинної волі (за її наявності) волевиявленню з посилання на норми законодавства, які передбачають наявність передавального розпорядження для внесення змін до реєстру. Відповідно, його відсутність спростовує наявність волі
сторін, насамперед особи, яка відчужує, на відчуження іменних цінних паперів.
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Теоретичне обґрунтування особливостей
переходу прав власності на іменні цінні папери
може бути проведено через введення і застосування категорії „складне (клафікіковане) волевиявлення”. Під цим належить розуміти сукупність
дій, спрямованих на реалізацію внутрішньої волі:
відчуження іменних цінних паперів однією стороною і набуттях їх іншою. Складне (кваліфіковане) волевиявлення про відчуження іменних
цінних паперів реалізується через укладення відповідного договору й оформлення розпорядження про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів (для документарної форми
випуску) / списання з рахунку у цінних паперах
(для бездокументарної форми випуску). Визначення моменту досягнення згоди про відчуження
іменних цінних паперів має бути з моменту укладення (оформлення) останнього документа: угоди
чи відповідного розпорядження.
Угода – це завжди дія. Але ця дія має внутрішню сторону - волю, намір, та зовнішню - волевиявлення. На це звертали серйозну увагу ще
стародавні юристи. Так, у Риториці Аристотель
вказує на ту обставину, що "треба звертати увагу
не на слово (logos), а на намір (dianoia)". Цельз
писав: "Scire leges non est verba earum tenere, sed
vim ac potestatem" – Знання законів складається
не в тому, щоб дотримуватись їх слів, а в силі їх
значення (D.1.3.17). Дія повинна бути активна та
однозначно зрозуміла як для самих суб‘єктів
право чину, так і для інших осіб. Як справедливо
вказував Ф.І.Гавзе, „Волевиявлення однієї з осіб,
яка виявила свою волю (оферента), спрямоване
на отримання відповідного волевиявлення іншої
особи (акцептанта), в результаті чого виникає
спільний вольовий акт, договір, що призводить
до досягнення зустрічних результатів, бажаних
для них” [3, с.86].
За договором про відчуження цінних паперів воля сторін спрямована на набуття прав за
такими паперами. Законом установлена вимога:
реалізація прав власності на іменні цінні папери
безпосередньо пов’язана з внесенням відповідних змін до реєстру власників іменних цінних
паперів/зарахуванням цінних паперів на рахунок
власника у зберігача [5, п. 1, 3 ст. 5]. Відповідно,
волевиявленням сторін (справжнім, повним) буде укладення угоди і оформлення розпорядження
про внесення змін до реєстру/списання з рахунку. Спрямованість волі сторін і вимоги закону
дають підстави припустити, що досягнення згоди
про відчуження іменних цінних паперів (внутрішня воля) матиме місце лише за двох умов:
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укладення договору й оформлення відповідного
розпорядження (зовнішнє волевиявлення).
У літературі переважає думка, за якою правовідносини повинні відповідати нормі права,
відхилення волі учасників від загальної волі, яка
виражена в нормі, може потягнути за собою протиправний стан, але не змінює правовідносин,
який визначається нормою [10, с.38-40]. Р.О.Халфіна справедливо зауважила про вірність такого
положення лише до того часу, доки аналізуються
такі елементи правовідношення, як права і обов’язки. Автор додає: „Якщо розглядати зв’язок
прав і обов’язків з реальною поведінкою, то тут
положення може бути іншим. Не переходячи в
правопорушення, поведінка учасників може суттєво відхилитись від моделі, яка закріплена в
правах і обов’язках” [20, с.221]. Така невідповідність свідчить або про невідповідність правової
норми реальним економічним, соціальним і іншим умовам, або про недоліки, що стосуються
лише правового вираження, її форми.
За угодами з іменними цінними паперами
чітко встановлена вимога про необхідність внесення змін до реєстру, що є спільною волею.
Відсутність належними чином оформленого передавального розпорядження свідчить про невідповідність волевиявлення сторін спільній волі,
має місце дефектність правовідносин, їх невідповідність формі, встановленій законом.
Дефектні юридичні факти не можуть породжувати тих правових відносин на встановлення,
зміну, припинення яких спрямована воля сторін
(сторони). Водночас укладення відповідної угоди
залишається юридичним фактом і може тягнути
інші правові наслідки. Як зазначає В.Б.Ісаков,
результатом дефектності фактичної передумови
може бути поява нових прав, відпадіння деяких
зобов’язань, тобто зміна в правовідношенні, що
виникло з цієї передумови [9, с.126]. За угодами
з іменними цінними паперами, оформленими без
відповідного розпорядження, у набувача може
відпасти обов’язок оплати таких цінних паперів, у
разі проведення попередньої оплати – виникає нове
право: право вимоги повернення такої оплати.
Складене (кваліфіковане) волевиявлення
належить розмежовувати зі складними юридичними фактами і фактичними складами. Перше
являє собою фактичні обставини, які складаються з декількох юридично значимих сторін (ознак). Наприклад, факт дієздатності (недієздатності) громадянина включає в себе як суб’єктивний елемент – „здатність громадянина своїми
діями набувати і здійснювати цивільні права,
створювати для себе цивільні обов’язки і вико-

нувати їх”, так і об’єктивний елемент – вік. Фактичний склад – сукупність (систему) юридичних
фактів, необхідних для настання правових наслідків – виникнення, зміна, припинення правовідносин. Складний юридичний факт відрізняється від фактичного складу тим, що складається
з різнорідних юридичних фактів. У деяких випадках для юридично повноцінного фактичного
складу необхідна не лише наявність усіх елементів – юридичних фактів, але і суворе дотримання
порядку їх „накопичення” в фактичному складі
[13, с.432-434]. На думку В.Б.Ісакова, головна
відмінність фактичного складу від складного
юридичного факта складається в тому, що склад
– це система юридичних фактів, а складний юридичий факт – система ознак факта [8, с.27].
Складний юридичний факт і фактичний склад
відрізняються від складного (кваліфікованого)
волевиявлення тим, що елементи останнього
(укладення угоди й оформлення розпорядження)
не носять характер самостійних юридичних фактів, що тягнуть виникнення, зміну, припинення
прав на іменні цінні папери. Передавальне розпорядження без укладеної угоди не є підставою
настання юридичних наслідків. Цивільно-правова угода без оформленого передавального розпорядження, хоч і може тягнути правові наслідки
як дефектний юридичний факт, але не тягне виникнення, зміни, припинення відносин власності
на іменні цінні папери.
Висновок. Особливістю передачі прав на
іменні цінні папери є складне (кваліфіковане)
волевиявлення особи, яка прийняла рішення про
відчуження таких цінних паперів. Під складним
(кваліфікованим) волевиявленням за цивільноправовими угодами про відчуження іменних цінних паперів належить розуміти сукупність дій:
укладення відповідної угоди й оформлення розпорядження про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів (для документарної
форми випуску) / списання з рахунку у цінних
паперах (для бездокументарної форми випуску).
Із цього випливає потреба встановити на законодавчому рівні, що досягненням згоди про відчуження іменних цінних паперів є момент укладення (оформлення) останнього документа: угоди чи відповідного розпорядження; право власності на іменні цінні папери переходить з моменту досягнення такої згоди.
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TO A QUESTION ABOUT ESPECIALLY OF TRANSFER RIGHTS
ON A NAMELY VALUABLE PAPERS
Summary
This article is about especially of will in a civil law deals with valuable papers. Also in clause the
problem of definition of a moment of transfer rights on a namely valuable papers.
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МЕХАНІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ:
ПОНЯТТЯ, МЕТОДИ ВПЛИВУ
Постановка проблеми. Дослідження ролі
та значення цивільного процесу, його вдосконалення можливе лише на підставі системнофункціонального підходу, сутність якого полягає
у необхідності дослідження цивільних процесуальних явищ у їх системі, тобто у нерозривному
зв’язку, а також у їх значенні для цивільного
процесу в цілому. Одним з напрямків дослідження сутності цивільного процесуального права за
допомогою системно-функціонального методу є
дослідження проблем пов’язаних з поняттям механізму цивільного процесуального регулювання, характеристикою змісту методів даного механізму. Це дасть можливість об’єднати явища
правової дійсності (норми цивільного процесуального права, цивільні процесуальні відносини,
юридичні факти тощо), які пов’язані з вирішенням конкретних життєвих ситуацій, і показати їх
у працюючому, системно-впливаючому вигляді.
Цивільний процес необхідно розглядати як складне багаторівневе системне утворення. Детальний аналіз поняття механізму цивільного процесуального регулювання, визначення основних
особливостей методу впливу його елементів на
поведінку суб’єктів цивільних процесуальних
відносин створить науково-теоретичну основу
вирішення питання про шляхи вдосконалення
норм цивільного процесуального права, конкретизації існуючих інститутів цивільного процесу.
Мета статті. Автор ставить перед собою
мету здійснити системно-функціональний аналіз
у визначенні поняття механізму цивільного процесуального регулювання відносин, які виникають у цивільному процесі між його учасниками з
приводу виконання завдань цивільного судочинства, а також з’ясувати значення такого механізму у виробленні підходів до вдосконалення цивільного процесуального законодавства.
Ступінь наукової розробки. Питання,
пов’язані з розробкою проблем механізму правового регулювання, порушувалися в багатьох працях з теорії права. Насамперед, у теорії права
даною проблемою займалися такі видатні представники цієї фундаментальної науки, як
Н.Г.Александров [21, с.542-545], Л.С.Явич [25,
с.114], С.С.Алексєєв [2, с.364-387], В.М.Горшенев [8, с.73], М.Н.Марченко [19, с.89-98],

Н.І.Матузов [22, с.625], П.М.Рабинович [17, с.9398] та інші. Інтерес до цієї проблеми у теорії
права пояснюється через загальне завдання теорії
права – забезпечення синтезу юридичних знань,
що дасть можливість використати накопичені
знання про правові явища для характеристики
механізму процесуального регулювання і показати його специфічні прояви у процесі функціонування. Це по-перше. По-друге, розробка теоретичних проблем механізму правового регулювання
пов’язана з необхідністю підвищення організуючої, творчої ролі права в житті суспільства, важливістю з’ясування його впливу на суспільні відносини [19, с.89], для характеристики моменту руху,
функціонування правової форми [2, с.347-348].
Певний внесок у розробку питань механізму правового регулювання зробили П.Е. Протасов [15, с.6-18], Г.А. Жилин [10, с.34-55], Е.Г.
Лук’янова [13, с.156-229], які займалися розробкою проблем юридичного процесу.
В науці цивільного процесуального права
проблема механізму процесуально-правового регулювання не отримала належної розробки, хоча
окремі складові елементи цього механізму знаходилися під об’єктами пильного науково-теоретичного дослідження. Такі елементи, як “цивільні процесуальні відносини”, “юридичні факти”,
“норма цивільного процесуального права” досліджувалися представниками науки цивільного
процесуального
права
П.Ф.Елісейкіним,
А.П.Вершиніним, М.А.Вікут, М.А.Гурвічем,
І.А.Жеруолісом, Н.Б.Зейдером, В.В.Комаровим,
Н.А.Чечіною, В.В.Ярковим, В.Н.Щегловим,
М.Й.Штефаном та іншими. Але будь-яких комплексних досліджень щодо поняття механізму
цивільного процесуального регулювання, його
предмета, методів, завдань, стадій, структури,
принципів тощо не здійснювалося. Єдина спроба
підійти до комплексного (системного аналізу)
дослідження механізму цивільного процесуального регулювання у загальній формі була здійснена відомим російським процесуалістом
Г.А.Жіліним у його монографії “Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде
первой инстанции”. Але все ж таки багато питань цієї складної проблеми залишилося поза
увагою автора. У більшості він намагався пере-
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класти досягнення науки теорії права стосовно
механізму правового регулювання на механізм
цивільного процесуального регулювання без виділення основних процесуальних особливостей
такого механізму та його елементів.
Виклад основного матеріалу. Вперше
ідея про механізм правового регулювання була
висунута відомим теоретиком права Н.Г. Александровим у праці “Право и законность в период
развернутого строительства коммунизма”, де він
визначив основні елементи правового впливу на
умови суспільного життя та ті правові категорії,
які фіксують внутрішні взаємозв’язки і роботу
даного механізму [23, с.93]. Своє закінчене обґрунтування ідея механізму правового регулювання знайшла у праці також представника науки
теорії права С.С. Алексєєва, яка називалася “Механизм правового регулирования в социалистическом государстве”, де автор зазначав, що категорія “механізм правового регулювання” розроблена в теорії для характеристики моменту руху,
функціонування правової форми [19, с.94]. Мусимо визнати, що в сучасний період теоретиками
права досить часто “механізм правового регулювання” ототожнюється з “правовим регулювання” або “правовим впливом” [3, с.104-109]. Тут
варто погодитися з С.С. Алексєєвим, що “правове регулювання”, “правовий вплив” – це категорії, які за своїм змістом ширші, ніж “механізм
правового регулювання”. У цьому контексті
слушна думка П.М.Рабіновича, що правове регулювання здійснюється лише державою за допомогою всіх юридичних засобів владного впливу
на суспільні відносини з метою їх впорядкування, закріплення, охорони і розвитку [17, с.93].
Цей процес має свої стадії, сфери та межі, предмет, метод і типи правового регулювання.
Правовий вплив, або правове регулювання,
є однією з форм впливу на суспільні відносини.
Тут дані категорії поєднують і механізм правового регулювання (з його засобами правового
впливу) і такі соціальні явища, як правова культура, правосвідомість, функції права тощо. Тобто
правове регулювання охоплює, окрім правових
форм впливу і психологічні, і виховні, і соціальні
фактори [22, с.722-733]. В цілому правове регулювання передбачає цілу систему засобів, покликаних забезпечити (гарантувати) досягнення
мети, яка сформульована у діючому законодавстві. Запропоноване свого часу С.С.Алексєєвим
поняття механізму правового регулювання, його
структура по суті до сьогодні залишилася без
змін. Під механізмом правового регулювання він
розумів як узяту в єдності систему правових за64

собів, за допомогою яких забезпечується результативний вплив на суспільні відносини [2, с.364].
Об’єднуючи правові засоби, механізм правового
регулювання характеризує динаміку самого процесу впливу на суспільні відносини, тоді як просто правове регулювання розглядається як категорія для розкриття сутності права, його регулятивної функції. Тому протиставляти такі поняття,
як “правове регулювання” і “механізм правового
регулювання” не потрібно і недоцільно. У сукупності вони являють собою важливу загальнотеоретичну категорію у правознавстві [2, с.364].
Загалом поняття механізму правового регулювання, яке сформульоване в теорії права,
може бути використане стосовно характеристики
механізму цивільного процесуального регулювання. Тут, як стверджує Г.А.Жилін, за своєю
структурою цивільний процесуальний механізм є
як і механізм правового регулювання, складним
багаторівневим системним утворенням. Його
системність полягає в тому, що це цілісний
об’єкт, який складається з правових засобів (елементів), які знаходяться у взаємних відносинах, і
як єдине ціле взаємодіє з зовнішніми по відношенню до нього правовими явищами [10, с.34].
Інакше кажучи, механізм процесуального регулювання характеризує динамічність цивільного
процесу, його постійний та поступовий рух, під
час якого процес розкладається на певні стадії,
на кожній з яких реалізуються методи впливу на
поведінку учасників цивільних процесуальних
відносин. Ефективність застосування того чи іншого методу процесуального регулювання поведінки учасників процесу залежить від тих завдань, які покладає законодавець на того чи іншого учасника цивільної справи. Саме соціальні
потреби у правовому регулюванні тих чи інших
суспільних відносин спонукають певних суб’єктів до відповідної поведінки у цивільному процесі, які набувають спочатку характеру суб’єктивного інтересу, а потім реалізуються через цивільні процесуальні права та процесуальну поведінку. Саме інтерес являє собою реальну причину
соціальних дій, які лежать в основі безпосередніх
спонукань – мотивів, ідей та ін. Це один зі способів відношення суб’єкта права до необхідних
умов його існування та розвитку. Реалізація інтересів здійснюється через суб’єктивні права та
обов’язки. Це відбувається цілеспрямованими
діями особи. Але така поведінка не може бути
безмежною. Вона визначається і регулюється
нормами права, які входять у якості окремого
елемента до структури механізму процесуального регулювання. Будучи нормативною основою
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правового регулювання, норма цивільного процесуального права, визначаючи міру можливої
або необхідної поведінки учасників цивільної
справи, відіграє визначаючу роль у цивільному
процесуальному механізмі. Тут важливо, щоб
при створенні цивільних процесуальних норм
враховувалися потреби суспільства в існуванні
найбільш оптимальних та ефективних процедур
розгляду та вирішення цивільних справ, і це буде
максимально сприяти досягненню мети цивільного судочинства – захистити порушене чи
оспорюване право особи, а також виконанню інших конкретних завдань. Механізм цивільного
процесуального регулювання переслідує також
загальноправову мету: зміцнити процесуальні
відносини, сприяти їх розвитку, оскільки результатом такого впливу на поведінку суб’єктів цивільних процесуальних відносин є правомірна поведінка їх учасників. Такий вплив здійснюється
певними методами і способами. Метод правового
регулювання в цивільному процесуальному праві
розглядається як сукупність способів правового
впливу на цивільні процесуальні відносини та на
поведінку їх суб’єктів. Дане поняття методу правового регулювання міститься майже в усіх підручниках з цивільного процесуального права. І
це не випадково, оскільки за своєю сутністю метод поєднує специфічні для кожної галузі юридичні прийоми, засоби впливу, які характеризують використання у визначеній сфері суспільних
відносин того чи іншого комплексу юридичних
засобів. Саме метод характеризує сутність цивільного процесуального права, визначає його особливість. У цивільному процесі метод правового
регулювання зумовлюється специфічними властивостями предмета регулювання цивільного
процесуального права, соціальними функціями
[24, с.13]. За змістом такий метод імперативнодиспозитивний і характеризується нормативністю та проявляється у складі й правовому становищі суб’єктів цивільних процесуальних відносин. Поєднання імперативних і диспозитивних
засад у методі правового регулювання розглядається в науці цивільного процесуального права
як основна його властивість.
Імперативність методу характеризується
тим, що всі цивільні процесуальні відносини є
відносинами влади, і підпорядкування внаслідок
участі в них суду, як органу держави, який спеціально створюється для здійснення правосуддя в
цивільних справах. Тому частина цивільних процесуальних норм має імперативний характер, бо
саме вони регулюють здійснення правосуддя у
цивільних справах – як одну зі сфер державної

діяльності. Суд зобов’язується чітко дотримуватися приписів закону і вимагати цього від усіх
інших учасників цивільного процесу [9, с.10].
Особливість процесуального становища суду полягає в тому, що його суб’єктивні права це водночас і його суб’єктивні обов’язки. Їхня реалізація здійснюється судом у рамках конкретного
цивільного процесуального відношення. Такі
права і обов’язки повинні мати чіткі межі реалізації, які визначені в імперативних нормах. Хоча
злиття процесуальних прав і обов’язків суду не
означає їх тотожність. У цивільному процесуальному законодавстві вони термінологічно відокремлені: в одних статтях передбачено право, в
інших – обов’язок.
Імперативний метод правового регулювання знаходить свій прояв також у процесуальних
нормах, які визначають процесуальне правове
становище “осіб, які беруть участь по справі”
(сторони, представник, треті особи, прокурор та
ін.), а також у процесуальному становищі “осіб,
які сприяють здісненню правосуддя” (свідки,
експерт, перекладач). Імперативний метод впливу на поведінку суб’єктів регульованих відносин,
як зазначає М.Й. Штефан, закріплений у нормах
права, що встановлюють зобов’язання, заборони
і примус. Зобов’язання – це обов’язок конкретної
активної поведінки (наприклад, ст. 41 ЦПК – свідок зобов’язаний з’явитися до суду і дати правдиві показання про відомі йому обставини справи); заборони - це обов’язок не виконувати певні
дії (наприклад, ст. 135 ЦПК – недопустимість суперечок між судами про підсудність); примус – це
вплив, спрямований на забезпечення виконання
правил окремих норм цивільного процесуального
права (наприклад, ст. 44 ЦПК – передбачає відповідальність свідка) [24, с.14]. Заходи примусу у цивільному процесі вправі застосовувати лише суд.
Диспозитивний метод правового регулювання характеризується свободою реалізації наданих цивільним процесуальним законодавством
прав і обов’язків, але в межах закону, у рівності
прав і обов’язків стосовно одного і того ж
суб’єкта, у гарантованості прав та обов’язків.
Диспозитивний метод правового регулювання передбачений у процесуальних нормах, де
визначено процесуально-правове становище
“осіб, які беруть участь по справі”. Саме ці
суб’єкти цивільного процесу наділяються широким комплексом процесуальних прав та обов’язків, які при реалізації суттєво впливають на виникнення і розвиток цивільного процесу. Реалізація таких прав і обов’язків залежить від вільного волевиявлення цих осіб, тобто за їх власним
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розсудом. Але реалізація сторонами та особами,
які беруть участь у справі, прав та обов’язків не
повинна порушувати закон, прав і інтересів самої
особи й інших учасників процесу.
Диспозитивний метод знаходить свій прояв і в деяких випадках у процесуальному становищі суду. Тут проявляється так звана “активність суду”, яка характеризує повноваження суду
як суб’єкта цивільних процесуальних відносин і
полягає у можливості обирати судом один із запропонованих варіантів, кожен з яких є законним. Це поясняються існуванням у цивільному
процесуальному законодавстві так званих дискретних норм, у яких містяться такі вирази як
“суд вправі”, “суд може” тощо. Реалізація таких
повноважень визначається конкретними обставинами справи, залежить від оцінки такої ситуації суддею і повинна здійснюватися в межах закону [6, с.152].
Що ж до свідків, експертів, перекладачів,
то правовий вплив на їх поведінку здійснюється
за допомогою лише імперативного методу. Ті
процесуальні права, які передбачені для цих
суб’єктів процесу (наприклад, ст. 177, 182, 183
ЦПК та ін.), необхідні для належного виконання
ними своїх процесуальних обов’язків.
Висновок перший. Механізм цивільного
процесуального регулювання – це одна з нових
категорій у науці цивільного процесуального
права, яка потребує окремого, глибокого науково-теоретичного дослідження. Механізм цивільного регулювання є елементом правового регулювання, який об’єднує власну, специфічну систему процесуальних засобів, за допомогою яких
здійснюється впорядкування, врегулювання та
результативний вплив на цивільні процесуальні
відносини і поведінку їх суб’єктів. Він характеризується складністю його елементів, особливістю методів впливу, визначеними межами такого
впливу. За допомогою такого механізму та елементів, що його утворюють, забезпечується єдність, цілісність цивільного процесу, розкриваються його глибинні процеси і взаємозв’язок його частин (елементів). Отримані знання полегшують практичну орієнтацію у складному багатоаспектному правовому явищі, яким є цивільний процес. Удосконалення методів механізму
цивільного процесуального регулювання дасть
можливість вибирати з розгалуженого юридичного інструментарію способи і прийоми, здатні
забезпечити виконання тих завдань і функцій, які
стоять перед теорією і практикою, насамперед –
забезпечити захист прав та інтересів особи.
Адже від досконалості самого механізму та його
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методів впливу залежить ефективність правосуддя. Все це визначає мету і завдання дослідження
теоретичних проблем цивільного процесуального права як однієї з диспозитивних галузей у системі права України. Пізнання сутності, закономірностей і тенденцій розвитку процесуального
права можливе за допомогою механізму процесуального регулювання, що і створює наукову
основу для його подальшого цілеспрямованого
вдосконалення.
Висновок другий. Перехід до змагальної
моделі цивільного судочинства визначає необхідність побудови цивільного процесу на засадах
диспозитивності та змагальності, що веде до обмеження активності суду і підвищення активності сторін. Врегулювання цього процесу можливе
за допомогою, насамперед, механізму процесуального регулювання, його методів впливу на поведінку суб’єктів процесу.
Використання імперативного та диспозитивного методу правового регулювання здійснюється
через норми цивільного процесуального права, які
визначають процесуально-правове становище тих
чи інших учасників цивільного судочинства.
Висновок третій. Функціонування цивільного процесу має свою форму зовнішнього прояву. Насамперед, така форма прояву залежить від
тих завдань, які реалізуються учасниками процесу. Тобто цивільні процесуальні відносини, які
утворюють цивільний процес, знаходять свій зовнішній прояв через поведінку відповідних
суб’єктів таких процесуальних відносин. Цивільні процесуальні відносини сприймаються як
процесуальна поведінка, з одного боку, суду, з
іншого, конкретного суб’єкта процесу (позивача,
відповідача, прокурора, третьої особи тощо). Такий зовнішній прояв цивільних процесуальних
відносин дає можливість для суду здійснювати
відповідний контроль за поведінкою учасників
процесу, правомірністю реалізації ними своїх
процесуальних прав та обов’язків. І навпаки, кожен із суб’єктів цивільних процесуальних відносин (позивач, відповідач, представник, третя
особа, прокурор тощо) мають можливість сприймати юридично значимі дії інших учасників, оцінювати їх відповідність нормам цивільного процесуального законодавства. Особливістю цивільного процесу є те, що він детально врегульований нормами цивільного процесуального права.
Тому важлива наявність контролюючих елементів за поведінкою суб’єктів цивільних процесуальних відносин. Це важлива процесуальна гарантія, яка забезпечує реалізацію цілого ряду принципів цивільного процесу (законності, змагаль-
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ності, диспозитивності, гласності тощо). Звичайно, що основний контроль залишається за судом,
основу якого становлять його основні функціональні обов’язки в цивільному процесі.
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УНІФІКАЦІЯ НОРМ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В ДИРЕКТИВАХ ЄС
Постановка проблеми. Найбільша кількість директив, виданих в останні роки Європейським парламентом та Радою, торкалась авторського права, проте їх переклад з офіційних мов
ЄС українською мовою відсутній. Між тим, знайомство зі змістом цих директив та їх аналіз важливі й актуальні для адаптації українського законодавства до права ЄС. Адже у ст. 51 Угоди
про партнерство між Україною та ЄС та рішенням Міжвідомчої Координаційної Ради від 5 листопада 1999 та 14 квітня 2000 року серед пріоритетних сфер законодавства України визначені інтелектуальна власність і захист персональних даних.
Ступінь наукової розробки проблеми. В
Україні дослідженнями окремих питань авторського права займались І.Гончарова [1], М.Халаїм
[7], О.Підопригора [5], В.Жаров [2], Л.Тимофеєнко [6], М.Мельников [3], К.Омельчук [4].
Проте зазначені автори приділяли головну увагу
розвитку різних галузей авторського права в
Україні. Аналіз авторського права в рамках ЄС –
проблема, яка в українському правознавстві
практично нерозроблена.
Мета публікації. Автор ставить перед собою завдання проаналізувати директиви ЄС, які
торкаються регулювання тих напрямків авторського права, які найменше розроблені в Україні.
Це, перш за все, юридичний захист комп’ютер-них
програм, інформаційних технологій, баз даних.
Виклад основного матеріалу дослідження. У 1991 році Рада ЄС прийняла Директиву №
250 про юридичний захист комп’ютерних програм [8]. Ця Директива стосується питань, які не
були включені в Бернську Конвенцію. У відповідності з умовами даної Директиви, об’єктом захисту є комп’ютерні програми. При цьому захист
поширюється на комп’ютерні програми будь-якої
форми, але не поширюється на ідеї та принципи,
які лежать в основі будь-якого елемента цих програм (ст. 1, п.2). Підкреслюється, що комп’ютерна
програма повинна бути захищена, якщо вона оригінальна в своєму значенні, якщо це – власний інтелектуальний витвір автора (ст. 1, п.3).
Автори комп’ютерних програм, які підлягають захисту, повинні мати право на такі дії або
уповноваження: 1) постійно або тимчасово відтворювати комп’ютерні програми будь-якими
засобами та в будь-якій формі, частково або в
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цілому; 2) перекладати, адаптувати, розміщувати
та відтворювати результати або в будь-який інший спосіб змінювати комп’ютерну програму та
відтворювати результати; 3) у будь-якій формі
розповсюджувати серед населення оригінал
комп’ютерної програми або її копії, включаючи
орендну плату. Перший продаж у суспільстві
копії програми правокористувачем або з його
дозволу повинен вичерпувати дистриб’юторське
право в суспільстві на цю копію, за винятком
права контролювати подальшу орендну плату за
програму або копію з неї.
До винятків з обмежуючих дій відносяться
такі дії, узагальнені в ст.5: за відсутності специфічних договірних умов, для інших дій, не відображених вище, включаючи корекцію помилки,
не потрібно вимагати дозволу правовласника для
їх використання законним аквізитором у відповідності до своєї мети; виготовлення допоміжної
копії комп’ютерної програми особою, яка має
право на використання копії, не повинно заборонятися контрактом настільки наскільки це необхідно для користувача; особа, яка має право використовувати копію комп’ютерної програми, повинна мати право без дозволу правовласника вивчати
або тестувати функціонування програми для того,
щоб визначати ідеї та принципи, які лежать в основі будь-якого елемента програми (ст.5, п.3).
У березні 1996 році була видана Директива Європейського парламенту та Ради №9 про
юридичний захист баз даних [9]. Дана Директива загалом складається з ІV розділів та 17 статей. У розділі 1 дається визначення самого поняття ”база даних”, під яким розуміється збір
незалежних робіт, даних або інших матеріалів,
які розміщені в систематичному або методичному порядку та індивідуально доступні електронними або іншими засобами. Крім того, у першій
главі йдеться про поле застосування цієї директиви. Зокрема, в ст.1 підкреслюється, що дана
Директива має відношення до баз даних у будьякій формі. Проте зазначається, що до цієї Директиви не повинні відноситись комп’ютерні програми, які використовуються в процесі створення
або оперування базами даних, які доступні електронними засобами. Дана Директива має відношення до юридичного захисту ком’ютерних програм, права арендної плати за надання прав, які
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мають відношення до авторського права в інтелектуальній сфері, а також до строку захисту авторських та певних пов’язаних з ним прав.
Розділ 2 даної Директиви має назву «Авторське право». В даному розділі йдеться про те,
що бази даних є власним інтелектуальним продуктом автора і тому повинні захищатися авторським правом (ст.3). Важливо також те, що авторський захист баз даних, який передбачений
даною директивою, не повинен поширюватися
на їх зміст. У ст.3., п.2 підкреслюється, що цей
захист повинен бути без порушення будь-яких
прав, які існують самі по собі і торкаються змісту. Автором бази даних може бути фізична особа
або група осіб, а також юридична особа (ст.4,
п.1). Якщо база даних створена групою фізичних
осіб, то виняткові права на неї є спільними.
Згідно зі ст.5 даної Директиви автор бази
даних, яка захищається авторським правом, повинен мати виняткове право виконувати або уповноважувати наступні операції: тимчасово або
постійно відтворювати дану базу даних будьякими засобами і в будь-якій формі, повністю
або частково; здійснювати переклад, адаптувати,
розміщувати і робити будь-які інші зміни; застосовувати будь-яку форму розповсюдження бази
даних або її копій серед населення;
Сукупність
вищезазначених
операцій
об’єднана в Директиві в нормативі «обмежені
дії», на які має виняткові права тільки автор.
Проте в Директиві визначені також винятки з обмежених дій. До їх числа відноситься використання без особливого на те дозволу автора
баз даних або їх копій законним користувачем,
яке необхідне з метою доступу до змісту баз даних і нормального використання змісту (ст.6).
При цьому, якщо законний користувач уповноважений використовувати тільки частину бази
даних, то він може користуватися без дозволу
автора винятково цією частиною.
У Директиві також зазначено опції, які допускаються, оскільки вони не шкодять винятковому праву автора (ст.6, п.2). Йдеться про ряд
некомерційних напрямків застосування бази даних, у тому числі: відтворення для власних цілей
неелектронної бази даних, використання виключно з метою ілюстрації для викладання або наукового дослідження, при використанні для цілей
державної безпеки або адміністративної чи юридичної процедури, а також у випадку винятків з авторського права, які дозволені за національним законодавством, але без шкоди для норм виняткового
права автора, викладених у ст.5 даної Директиви.
У гл. ІІІ чітко визначені права та обов’язки

автора та користувачів бази даних, термін захисту. Зазначається, що автор бази даних повинен
постійно або тимчасово передавати бази даних у
інше середовище будь-якими засобами та в будьякій формі. Використання бази даних повинно
означати будь-яку форму одержання, яка прийнятна для населення: розповсюдження копій, аренда, діалогові та інші форми передачі (ст.7,
п.2б.). Узаконений користувач бази даних не
може застосовувати дії, які перешкоджають нормальній експлуатації бази даних (ст.8, п.2).
22 травня 2001року Європейський Парламент та Рада видали Директиву №29 про гармонізацію певних аспектів авторського права та
пов’язаних з ним прав в інформаційному суспільстві [10]. Дана Директива має дещо відмінну
від інших директив ЄС структуру. Вона складається з 61 положень, 4 розділів та 15 статей.
У положеннях зазначеної Директиви висвітлюється її актуальність та значення. Так, у положенні 2 зазначається, що 24-25 червня 1994
Європейська Рада на засіданні в Кафі наголосила
на необхідності створення спільного та гнучкого
юридичного каркасу на рівні ЄС для того, щоб
сприяти формуванню інформаційного суспільства в Європі. Необхідність цього посилюється
створенням внутрішнього ринку для нових продуктів та послуг. Авторські та пов’язані з ними права
відіграють важливу роль у цьому контексті, оскільки вони захищають і стимулюють розробку та маркетинг нових продуктів і послуг, а також створення
та експлуатацію свого творчого продукту.
У положенні 4 зазначається, що гармонізація юридичного каркасу на авторське право і
пов’язані з ним права через підвищену юридичну впевненість і високий рівень захисту інтелектуальної власності сприятиме надійній інвестиції
в творчий продукт та в нововведення, включаючи інфраструктуру та в ріст і підвищення конкурентоздатності Європейської промисловості.
Крім того, гармонізація авторського права в інформаційному суспільстві сприятиме також забезпеченню змісту самої інформаційної технології та збільшенню різноманітності промислових і
культурних секторів.
У Директиві наголошується, що без гармонізації на рівні ЄС та законодавчої діяльності на
національному рівні можуть виникнути значні
відмінності в захисті авторських прав, а отже і
обмеження вільного переміщення послуг та товарів, основаних на інтелектуальній власності,
що може призвести до рефрагментації внутрішнього ринку та законодавчої несумісності (ст.6).
У розділі І окреслюється поле застосуван-
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ня даної Директиви, в тому числі: 1) юридичний
захист комп’ютерних програм; 2) арендне право,
право займу та певні права пов’язані з авторським правом у сфері інтелектуальної власносності; 3) авторські та пов’язані з ним права щодо
трансляції програм супутникових та кабельних
передач; 4) строк захисту авторських і пов’язаних з ним прав; 5) юридичний захист баз даних.
Розділ 2 даної Директиви має назву „Відтворювальне право”. В ньому зазначається, що
держави-члени повинні передбачити особливі
права, які дозволяють або забороняють пряме
або опосередковане, тимчасове або постійне відтворення будь-якими засобами і в будь-якій формі, повністю або частково: 1) для авторів - їх
робіт; 2) для виконавців – відтворення їх виступів; 3) для виробників фонограм - їх фонограм; 4)
для продюсерів, які першими відтворили фільми
- все, що стосується оригіналу та копій цих фільмів; 5) для організацій, які забезпечують
трансляцію – відтворення їх передач, незалежно
передані вони проводом чи повітрям, включаючи
телеграми або супутники.
У ст.3 розділу 2 зазначається, що державичлени зобов’язані забезпечити авторів винятковим правом дозволяти або забороняти будь-яку
передачу населенню їх робіт. У ст.4 цього розділу підкреслюється, що дистриб’юторське право
не повинно бути обмежене на території державчленів стосовно оригіналу або копії робіт, за винятком того, коли перший розпродаж або інша
передача власності в суспільстві цього об’єкта
зроблені правовласником або з його дозволу.
Як і в інших директивах, у даній Директиві
визначені також винятки та обмеження щодо виняткового права. Так, в ст.5 розділу 2 визначені
деякі винятки та обмеження, які стосуються відтворення. Це, перш за все, стосується відтворення на папері чи інших подібних матеріалах, виконаного за допомогою фотографічної техніки
чи іншими подібними засобами. Такі типи відтворення дозволяються за умов, що правовласники отримують справедливу компенсацію. Відтворення дозволяється також фізичною особою
для власного користування чи з подібною метою,
якщо воно не пов’язане прямим або опосередкованим шляхом з комерцією та за умови дотримання ряду технологічних вимог, описаних у
Директиві. Право на відтворення мають також
публічні бібліотеки, освітні заклади, музеї, архіви, які не застосовують його з метою прямих чи
опосередкованих економічних або комерційних
переваг. Транслюючі організації також мають
право на відтворення записів, але шляхом своїх
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власних засобів і для своїх власних передач.
Право на відтворення радіопередач можуть мати
і громадські інститути типу лікарень та тюрем,
якщо це відтворення є некомерційним і за умови
чесної компенсації правокиристовачу.
Держави-члени можуть дозволити ряд винятків та обмежень у праві, передбаченому в ст.2
та 3 і у таких випадках: при використанні з єдиною метою для ілюстрації при викладанні чи для
наукового дослідження як джерела, але за умови
посилання на це джерело або принаймні на ім’я
автора, якщо це не виявляється можливим; при
некомерційному використанні на благо непрацездатних людей; відтворення для преси, інформування населення або для того, щоб зробити доступними опубліковані статті з поточної економіки, політики та релігійних проблем або для
широкого радіомовлення чи в інших випадках
подібного характеру, за умови, що таке використання спеціально не заборонено та при посиланні
на джерело, включаючи ім’я автора та використані роботи; з метою критики та оглядів за умови, що вони мають відношення до роботи та вже
були законно зроблені доступними для населення; з метою суспільної безпеки або, щоби гарантувати відповідне виконання чи написання адміністративних, парламентських або юридичних
протоколів; з метою використання для політичної доповіді, а також суспільних лекцій або аналогічних робіт, які виправдані інформаційною
метою та за умови, що джерело, включаючи ім’я
автора, буде зазначено, за винятком випадку, коли це виявляється неможливим; використання
для релігійних свят або офіційних свят, організованих народною владою; використання робіт,
таких, як роботи з архітектури або скульптури,
зроблених для того, щоб бути розміщеними постійно в громадських місцях; випадкове включення роботи або теми в інший матеріал; використання з метою реклами громадської виставки
або продажу мистецьких робіт; використання з
метою карикатури або пародії; використання з
метою демонстрації або ремонту обладнання;
використання художніх робіт у формі креслень
або конструкторських планів з метою відновлення конструкцій; використання для науководослідницького та приватного аналізу робіт, які
не підлягають придбанню або ліцензійним умовам; використання в інших випадках несуттєвого
значення, де обмеження та винятки вже існують
за національним законодавством, за умов, що
використовується лише аналог і це не впливає на
вільний обіг товарів і послуг у рамках ЄС, без
шкоди для інших винятків та обмежень, які були
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зазначені в цій статті.
У ст.1 розділу ІІІ даної Директиви зазначається, що держави-члени повинні забезпечити
юридичний захист від обходження будь-яких
ефективних технологічних засобів, які зацікавлена особа виконує свідомо, або з усвідомленими
намірами. При цьому держави-члени повинні забезпечити юридичний захист проти виробництва,
імпорта, розподілу, продажу, орендної плати, реклами для продажу або орендної плати, або користування для комерційних намірів, продуктів або
послуг, які розрекламовані або реалізовані з метою
обійти або мати лише комерційну мету, крім тих,
що первинно розроблені та вироблені (ст.2).
У ст.3 розділу ІІІ дається визначення самого поняття „технологічні засоби”, під якими розуміється будь-яка технологія або пристосування, які покликані запобігати або обмежувати дії,
які стосуються авторських робіт і використані
правовласниками авторського або будь-якого
іншого права, яке має відношення до авторського, як передбачено це Директивою №9 від 1996
року. Технологічні засоби повинні вважатися
«ефективними», де використання захищеної роботи здійснювалось правовласником через керування доступом або процесом захисту, наприклад, шляхом шифрування чи іншим способом,
або через керування механізмом копіювання з
метою захисту.
Держави-члени повинні передбачити юридичний захист проти будь-якої людини, яка свідомо здійснює будь-яку з наступних дій: знищення або зміну будь-яких електронних засобів
правокерування інформацією; розповсюдження
або імпорт для розповсюдження, трансляції,
зв’язку або одерження доступних для населення
робіт, які підпадають під захист даної Директиви
або Директиви №9 від 1996 року, в яких було
знищене або змінене електронне правокерування
інформацією, якщо людина, яка це зробила, усвідомлює, що те, що вона зробила породжує, включає, полегшує або приховує в собі посягання на
будь-яке авторське право або будь-які права, які
мають відношення до авторського права передбаченого Розділом ІІІ Директиви №9 від 1996 року.
27 вересня 2001 побачила світ Директива
Європейського парламенту та Ради ЄС про право
перепродажу на користь автора оригінальної
роботи мистецтва [11]. В ст. 1 даної Директиви зазначається, що в галузі авторського права,
право перепродажу – невід’ємне право, яке повинно задовольнити економічний інтерес автора
оригіналу графічного або пластичного мистецтва
при подальшій розпродажі його робіт. Це право

повинно гарантувати авторам графічних і пластичних творів мистецтва економічний дохід від
їх оригінальних творів мистецтва. Це допомагає
згладжувати економічний баланс між станом авторів графічних і пластичних творів мистецтва, з
одного боку та тими, хто одержує прибуток від
їх експлуатації - з другого. У Директиві право
перепродажу розглядається як фізична робота.
Право перепродажу повинно гарантувати,
що автори графічних і пластичних творів мистецтва досягли економічного успіху їх оригінальних
творів. Право перепродажу формує невід’ємну частину авторського права і – суттєву прерогативу
для авторів. Введення цих прав у всіх державахчленах задовольняє потребі в забезпеченні творців
потрібним і стандартним рівнем захисту.
Бернська конвенція про захист літературних та художніх творів передбачає, що право перепродажу доступне лише, якщо це дозволяється
законодавством країни, до якої належить автор,
тоді як Директива доповнює ці правила взаємністю. Статті взаємності в той же час не можуть
відкидати ті національні права держав-членів, які
стосуються національних авторів. Процес інтернаціоналізації ринку ЄС у сучасному мистецтві,
який тепер прискорюється ефектами нової економіки, робить важливими для Європейського
Союзу переговори про обов’язковість дотримання Статті 14b Бернської конвенції.
На сьогодні право перепродажу передбачене у внутрішньому законодавстві більшості
держав-членів. Такі закони, де вони існують, відображають певні відмінності, особливо, якщо
це стосується робіт, за які передбачається одержання авторських гонорарів. Застосування чи
незастосування такого права має суттєвий вплив у
конкурентоздатному середовищі в межах внутрішнього ринку, з тих пір як існування або відсутність
зобов’язань платити на основі права перепродажу факт, який повинен бути прийнятий до уваги кожною особою, яка хоче продавати твори мистецтва.
Такі відмінності відносно існування права перепродажу та застосування державами-членами мають прямий негативний вплив у відповідному функціонуванні внутрішнього ринку в творах мистецтва, як передбачено статтею 14 Угоди.
Метою ЄС, як зазначено в Угоді, є створення внутрішнього ринку, який передбачає усунення перешкод у вільному русі товарів, щоб
забезпечувати послуги та свободу створення, і
для введення системи, яка гарантує, що конкуренція на вільному ринку не спотворена. Гармонізація законів держав-членів у праві перепродажу
відповідає досягненню цієї мети. Суттєві відмін-
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ності між національними умовами в праві перепродажу зумовлюють спотворення конкуренції,
зміщення розпродажу в межах ЄС та панування
нерівності між художниками в залежності від
того, де продані роботи.
Розходження національних умов вимагає
гармонізації засобів стосовно невідповідності
між законами держав-членів у галузях, де такі
невідповідності зумовлюють створення та підтримання спотвореної конкуренції. Необхідно
узгодити закони держав-членів у забезпеченні
перепродажу, саме в тих галузях, які мають прямий вплив на функціонування внутрішнього ринку. При цьому в Директиві зазначається, що
немає необхідності здійснювати гармонізацію
законів у праві перепродажу кожного з видів
продукції, по можливості залишаючи значну
сферу для національного регулювання.
Право перепродажу повинно бути поширене на всі дії перепродажу, за винятком тих, які
здійснені безпосередньо між особами в їх приватних інтересах без участі ринкового професіонала мистецтва (ст.18). Це право не повинно поширюватися на ті дії перепродажу особами, які стосуються музеїв, відкритих для публіки, і не мають на меті одержання прибутку. Стосовно картинних галерей, які закуповують роботи безпосередньо в автора, то держави-члени повинні бути звільнені з податку від перепродажу протягом
трьох років після їх закупівлі. Інтереси художника повинні також бути взяті до уваги, обмежуючи це звільнення в тих діях перепродажу, коли
ціна перепродажу не перевищує 10 000 євро. У
ст.19 зазначається, що гармонізація, здійснювана
цією Директивою, не стосується до оригінальних
рукописів авторів і композиторів.
Висновки. 1. В рамках ЄС приділяється
пропорційна увага захисту прав авторів як нових,
так і класичних видів інтелектуальної власності.
2. Усі директиви, спрямовані на захист інтелектуальної власності, мають чітко окреслену структуру: містять чітке визначення об’єкта захисту,
зазначення осіб, які мають виняткове право на

цю власність, винятки, які обмежують виняткове
право, а також термін дії цього права.
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Постановка проблеми. Проведення в країні корінних соціально-економічних реформ ставить нові проблеми серед яких – необхідність
внесення серйозних корективів до курсу соціально-економічної політики держави. Суть даних
корективів зводиться до соціальної переорієнтації економіки, а звідси - підвищення соціальних
пріоритетів та цінностей держави. Такий курс
поряд з іншими заходами передбачає створення
ефективних механізмів соціального партнерства.
Становлення та створення соціального партнерства в Україні пов’язане з появою нових суб’єктів
трудового права – організацій роботодавців та їх
об’єднань, які на сьогодні повинні вирішувати
широкий спектр соціально-економічних питань.
Ступінь наукової розробки проблеми. До
цього часу у вітчизняній літературі правовому
статусу організацій роботодавців та їх об’єднань
як суб’єкта трудового права взагалі і як суб’єкта
колективно-трудових відносин, зокрема, не досить приділялось уваги. Це перш за все пояснюється тією обставиною, що поява інституту представництва в регулюванні колективно-трудових
відносин, указаними суб’єктами появилася з
прийняттям Закону “Про організації роботодавців” від 24 травня 2001 року. Вперше питання
про статус організацій роботодавців та їх об’єднань як суб’єктів колективних трудових відносин
розглянуто російськими вченими Р.З.Лівшицем,
Ю.П.Орловським, А.Ф.Нуртдіно-вою [9, с.74-76].
Згодом ці питання були предметом уваги і українських вчених: Г.І.Чанишевої [10, с.471-472],
О.М.Ярошенко [12, с.76-78]. Дані дослідження
проводилися на основі проекту закону, зміст якого до часу його прийняття піддався суттєвому
оновленню. З прийняттям спеціального закону
виникла нагальна потреба в аналізі норм, які визначають правовий статус організацій роботодавців та їх об’єднань, їх місця і ролі в механізмі
соціального партнерства.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання визначити правовий статус організацій
роботодавців та їх об’єднань у колективнодоговірному процесі, дати аналіз законодавства
про організації роботодавців та оцінити його
ефективність.

Виклад основного матеріалу. Роботодавець є ключовою фігурою у використанні та організації праці. Поряд з цим статусом згідно із
Законом “Про колективні договори і угоди” від 1
липня 1993 р.[1] саме йому належить право на
колективно-договірне регулювання трудових
відносин. Це пояснюється насамперед тією обставиною, що саме роботодавець виконує зобов’язання, що витікають із колективно-договірних актів. Українське законодавство поділяє колективні договори, які укладаються з одним роботодавцем і угоди, що охоплюють галузь, регіон, територію. Стороною угоди виступають роботодавці відповідних територіальних утворень.
При цьому постає питання про узгодження їх
законних інтересів та про їх представництво при
веденні колективних переговорів. І якщо керівник підприємства, організації та інші уповноважені у відповідності зі статутом підприємства та
іншими правовими актами, особи не є за своєю
суттю представниками роботодавця, оскільки
вони реалізують лише його права, то існують
суб’єкти, котрі є представниками роботодавців у
повному розумінні цього слова. Такими представниками групових інтересів роботодавців визнаються створені ними організації – організації роботодавців та їх об’єднання.
Вперше законодавче визначення даного
поняття дано в Законі України “Про організації
роботодавців” від 24 травня 2001 р. Відповідно
до Закону організація роботодавців є громадською неприбутковою організацією, яка об’єднує
роботодавців на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту їх
прав та інтересів [2]. Дане право на створення
організацій роботодавців та їх об’єднань базується на положеннях Конвенції МОП №87 “Про
свободу асоціації і захисту права на організацію”
(1948). Конвенція передбачає право працівників і
підприємців створювати організації і вступати в
них. Вільна реалізація даного права залежить від
трьох аспектів: відсутності будь-якої відмінності
в законодавстві і практиці по відношенню до тих,
хто має право на об’єднання; відсутності необхідності попереднього дозволу на створення організацій; свободи вибору організацій для вступу
в них [13, с.121].
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Організація (об’єднання) роботодавців як суб’єкт колективно-трудових відносин

Україна, ратифікувавши дану конвенцію,
встановила для всіх роботодавців рівні умови і
процедуру створення таких організацій, не роблячи при цьому ніяких винятків і переваг. Тобто
закріпила принцип свободи створення організацій, що і передбачено ст. 2 Закону: роботодавці
мають право на свободу об’єднання в організації
роботодавців... на основі вільного волевиявлення, без будь-якого попереднього дозволу. Як бачимо, організації роботодавців, як і організації
працівників, створюються без попереднього дозволу зі сторони органів державної влади. Дотримання деяких формальностей: реєстрація, вирішення інших питань, пов’язаних зі створенням
організацій роботодавців, є допустимим. Разом з
тим, вони не повинні бути ускладненими та тривалими, які б давали можливість державним органам за своїм розсудом відмовляти у створенні
таких організацій. Конвенція мОп №87 закріплює право на об’єднання, а не обов’язок створювати будь-які організації самостійно чи за вимогою будь-яких інших органів. З огляду на це забороняється створення організацій роботодавців
за вимогою професійних спілок, які бажають,
наприклад, вступити в переговори для укладення
угоди і т.д. Отже, одним із напрямків діяльності
організацій роботодавців та їх об’єднань є співробітництво з професійними спілками та іншими
сторонами соціального партнерства, участь у колективно-договірному регулюванні праці [2].
Аналізуючи повноваження, котрі відображені в документах МОП та законодавстві про
організації роботодавців, можна констатувати
той факт, що організації роботодавців створюються з метою представництва та захисту законних інтересів роботодавців, участі в колективнодоговірному регулюванні. Вони незалежні від
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, професійних спілок, політичних
партій, мають право на самоуправління, можуть
об’єднуватись в об’єднання організацій роботодавців, набувати статусу юридичної особи.
Позиція Міжнародної організації праці
знаходить відображення в законодавстві і практиці зарубіжних країн. Так, об’єднання роботодавців створюються як спеціальні представницькі організації, причому зарубіжні автори спеціально підкреслюють, що організації роботодавців
– це об’єднання підприємств [14, с.105], які мають на меті захист інтересів своїх членів. Загалом, як правило, розрізняють два види об’єднань
юридичних осіб: організації, що спеціалізуються
на соціальних питаннях, та економічні організації, котрі ставлять за мету захист комерційних
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інтересів своїх членів. Зарубіжне законодавство,
на відміну від українського, не містить спеціальних вказівок на мету створення і напрямки діяльності, оскільки це визначається засновниками
в статуті. Об’єднання роботодавців, що спеціалізуються на соціальних питаннях, як показав аналіз практики створення і діяльності організацій
роботодавців, у так званому чистому вигляді,
зустрічається набагато рідше, ніж організацій
економічного характеру. Практика складається
так, що повноваження щодо участі в колективнодоговірному процесі часто здійснюють ті об’єднання юридичних осіб, які були створені для іншої мети [15, с.117].
Деякі організації роботодавців захищають
інтереси підприємств у сфері виробництва і збуту продукції й одночасно беруть участь у соціальному партнерстві, тобто поєднують трудові та
комерційні функції. Такі об’єднання були і є характерними для Франції, Швеції, Великобританії
[6, с.234-235]. У США у відповідності з декларацією Національної асоціації промисловців завданнями об’єднань роботодавців можуть бути:
обмін думками між її членами, розроблення загальної політики і позицій; представництво роботодавців, які входять до об’єднання у відносинах
із державою та її установами; представництво
робітників у відносинах із засобами масової інформації і громадськістю; укладення колективних договорів і контроль за їх виконанням [7,
с.55]. Отже, в зарубіжних країнах об’єднання
роботодавців не ставлять за єдину мету своєї діяльності участь у колективно-договірному регулюванні соціально-трудових відносин.
Українське законодавство також дає можливість зробити певні висновки щодо трудового
статусу організацій роботодавців та їх об’єднань.
В якості роботодавців можуть виступати як юридичні так і фізичні особи [2]. Тому можлива наявність таких організацій роботодавців: об’єднання юридичних осіб; об’єднання громадян та
об’єднання як фізичних, так і юридичних осіб.
У першому випадку мова йде про асоціації, спілки (ст. 2 Закону України “Про підприємства”, ст.
13 Закону України “Про страхування”) [3; 4]. У
другому випадку створюється громадська організація у відповідності з Законом “Про об’єднання
громадян” [5]. Аналіз закону дозволяє зробити
висновок, що об’єднання роботодавців - фізичних осіб може бути створено тільки в формі громадської організації, оскільки це єдина організаційно-правова форма об’єднань громадян, котра
дозволяє вирішити специфічні завдання участі в
системі соціального партнерства.
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Організації роботодавців, які і всі інші їх
об’єднання, у відповідності із згаданими законодавчими актами та законодавства про організації
роботодавців відносяться до некомерційних організацій. На це вказує мета створення зазначених організацій та їх об’єднань, а також та обставина, що майно, яке належить їм на праві власності, не може використовуватися для діяльності, спрямованої на отримання прибутку [2].
В Україні з 1991 року почали створюватися
різні об’єднання підприємців. Як правило, в основу їх створення був покладений територіальний та галузевий принцип, хоча існують організації, що засновані на єдності організаційноправової форми юридичних осіб і сфери їх діяльності, наприклад, союз акціонерних товариств,
союз інноваційних підприємств. Основною метою таких організацій є сприяння розвитку ініціативи акціонерних, орендних, кооперативних,
державних, спільних підприємств і організацій,
створення необхідних правових, соціальних гарантій для розвитку господарської діяльності в
умовах ринкової економіки; сприяння створенню
повноцінних ринкових структур і механізмів,
забезпечення свободи підприємництва; підтримка ділової активності.
Аналіз статутів діючих союзів і асоціацій
дозволяє зробити висновок про те, що об’єднання роботодавців, створених винятково для участі
в колективних трудових відносинах у даний час
не існує. Однак серед напрямків діяльності існуючих організацій підприємців часто вказується
представництво інтересів членів об’єднання у
відносинах з професійними спілками та іншими
громадськими організаціями, а одним із завдань
визнається створення й ефективне функціонування системи соціального партнерства. Представницькі функції і готовність брати участь у
роботі органів, що здійснюють соціальне партнерство, дають підстави для того, щоб віднести
організації підприємців до об’єднань роботодавців, статус яких передбачає брати участь у колективно-договірному регулюванні та вирішенні
колективних трудових спорів. Правове становище таких організацій у значній мірі визначається
цивільним законодавством: їх створення, реорганізація, ліквідація. Права й обов’язки об’єднань
роботодавців у сфері колективних трудових відносин установлені законодавством про працю.
Це права щодо участі організацій роботодавців,
їх об’єднань у веденні колективних переговорів з
розроблення та укладення угод на генеральному,
галузевому та регіональному рівнях. При цьому
організації роботодавців укладають угоди в ме-

жах своїх повноважень, що передбачені їх статутами. Якщо на одному рівні діють декілька
об’єднань роботодавців, то для ведення колективних переговорів і укладення угод вони повинні
утворити єдиний представницький орган, який
діє від їх імені, або делегувати відповідні повноваження одній організації роботодавців чи одному об’єднанню організацій роботодавців. Організації роботодавців та їх об’єднання беруть участь
у соціальному партнерстві з метою договірного
регулювання та удосконалення соціально-трудових відносин, досягнення компромісів між сторонами соціального партнерства, запобігання
виникненню та розв’язанню колективних трудових спорів (конфліктів). При цьому сторону роботодавців у соціальному партнерстві представляють: на всеукраїнському рівні – об’єднання
організацій роботодавців зі всеукраїнським статусом в особі уповноважених ними органів; на
республіканському рівні – організації роботодавців та їх об’єднання в особі уповноважених ними
органів, що об’єдналися в межах Автономної
Республіки Крим; на галузевому рівні – організації роботодавців та їх об’єднання в особі уповноважених ними органів, що об’єдналися в межах відповідної галузі (кількох галузей); на місцевому й обласних рівнях – організації роботодавців та їх об’єднання в особі уповноважених
ними органів, що об’єдналися в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Повноваження, якими наділені організації роботодавців, можуть передаватися ними лише одній
організації або відповідному об’єднанню з метою
їх представництва [2]. Отже, як видно з норми
закону, не можуть передаватися повноваження
організацій роботодавців їх об’єднань, що не
мають мети представництва роботодавців у економічній, соціально-трудовій та інших сферах.
Як бачимо, закон слугує правовою базою для
створення нового виду некомерційних організацій – організацій роботодавців та їх об’єднань,
що мають за мету виключну участь в системі соціального партнерства. Така позиція законодавця
відображає спрощені уявлення щодо соціального
призначення та ролі права відносно його регулятивної функції і не враховує цілий ряд соціальноправових факторів.
Перш за все будь-які добровільні об’єднання громадян або юридичних осіб є інститутами
громадянського суспільства, яке в умовах демократії отримує певний стимул до самоорганізації
та розвитку. Прискорити цей розвиток і з другої
сторони нав’язувати визначені його форми було
б недоцільно, оскільки в цьому випадку так звана
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Організація (об’єднання) роботодавців як суб’єкт колективно-трудових відносин

вільна “творчість” мас знову буде замінена імперативними державними приписами.
Створення подібних організацій, об’єднань
є не зовсім оправданим ні з практичного погляду,
ні з міжнародних позицій. Навряд чи сучасний
роботодавець на сьогодні буде зацікавлений у
членстві декількох організацій, що й передбачено законом [2], кожна з яких займається вузьким
колом питань. У даному випадку практичніше
створювати багатоцільові об’єднання. Саме такі
союзи роботодавців набули поширення в усьому
світі [6, с.234-235]. У свій час, на думку І.Шапкіна, вони існували і в Росії [11, с.95-96].
Завданням на нову перспективу повинно
стати не створення нових організацій, а встановлення соціального співробітництва з тими організаціями, котрі вже існують. Для досягнення
цього завдання пропонується вважати об’єднанням роботодавців будь-яку організацію підприємців, промисловців та ін., котрі готові до співробітництва з представниками організацій працівників. Держава ж повинна проявити послідовність, заінтересованість роботодавців у створенні
галузевих і територіальних об’єднань шляхом
запровадження системи пільг, переваг економічного характеру тощо.
Крім того, необхідно відмовитися від жорстко визначеної ієрархії колективно-договірних
актів, установивши при цьому, що колективний
договір може укладатися з одним або декількома
роботодавцями. В даному випадку соціальні партнери отримають можливість вільного співробітництва, вони будуть позбавлені від необхідності
пристосовуватися до встановленої системи колективно-договірних актів. Колективний договір,
отже, зможе пов’язувати роботодавців, що об’єднані за будь-якою ознакою.
Поряд з розглянутими проблемами законодавства про організації роботодавців є проблема
членства в організаціях та їх об’єднань, яка ще
не в повній мірі опрацьована ні теорією, ні практикою, ні законодавством. Для трудового права
найбільш актуальні питання, пов’язані з укладенням угод та їх обов’язковістю для членів організацій та їх об’єднань. Передусім постає питання, чи повинна організація, об’єднання отримати повноваження від роботодавців на укладення угоди з певними умовами?
Відповідь однозначна: сам факт створення
організацій роботодавців, їх об’єднань передбачає одночасне представництво від їх імені щодо
захисту інтересів роботодавців. Це правило повинно найти відображення в установчих документах. Вступивши в організацію, роботодавець
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тим самим визнає майбутні її дії здійсненими в
його інтересах і обов’язковими для себе. Звісно,
що в ході колективних переговорів умови проекту угоди доводяться до відома роботодавців, виробляється єдина позиція, однак це не означає,
що кожен член організації, об’єднання повинен
давати свою згоду на укладення угоди відповідного змісту, інакше створення таких спеціальних
організацій звелося би нанівець. Угоди, укладені
організацією роботодавців, їх об’єднанням, обов’язкові для роботодавців, що є членами цих організацій, об’єднань на момент укладення угоди.
Повинно бути вирішене питання про
обов’язковість угод для тих роботодавців, котрі
вступили в об’єднання після укладення угоди,
або ж вийшли з організації, об’єднання до закінчення строку дії угоди. З метою попередження
різного роду ухилень від виконання умов угоди
було б доцільно зобов’язати роботодавця виконувати угоду, яка укладена з його участю, незалежно від того, чи припинив він членство в даній
організації чи об’єднанні. Що ж стосується роботодавців, які вступили в об’єднання після укладення угоди, то їх неможливо визнати учасниками угоди. Однак добровільно вони можуть прийняти на себе відповідні зобов’язання.
Чи може на сьогодні роботодавець одночасно бути членом декількох організацій роботодавців? Ст. 12 Закону України “Про організації роботодавців” прямо вказує на дану обставину, що
роботодавець може бути одночасно членом декількох організацій роботодавців. Дана норма закону повністю відповідає Конвенції №87 [8,
с.859-860], що закріплює принцип свободи об’єднання. В даному випадку конкретний роботодавець пов’язаний всіма угодами, укладеними організаціями, об’єднаннями, членом котрих він є.
У випадку колізій правових норм указаних угод
перевага за аналогією у відповідності зі ст. 5 Закону України “Про колективні договори і угоди”
повинна надаватись нормам, що встановлюють
більш сприятливіші для працівників умови праці.
Висновки. Отже, можна констатувати ряд
невирішених законодавством про організації роботодавців проблем, пов’язаних з утворенням і
діяльністю організацій та їх об’єднань. Це призводить до думки про удосконалення законодавства про організації роботодавців.
Думається, що поряд із удосконаленням
указаного законодавства є необхідність розширення змісту КЗпП України. У процесі підготовки проекту нового Трудового кодексу в розділі
“Соціальне партнерство у сфері праці” повинна
знайти своє відображення глава про представни-
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цькі організації та органи соціальних партнерів.
Саме тут необхідно визначити: ознаки об’єднання роботодавців, наявність котрих дозволила
віднести ту чи іншу організацію до об’єднання
роботодавців; правила поширення угоди на членів об’єднання, що її уклали, в тому числі на вибулих у період дії угоди; можливість установ, що
фінансуються з бюджету, вступати до організацій, об’єднань роботодавців.
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EMPLOYERS ORGANIZATIONS (UNIONS) AS A SUBJECT
OF COLLECTIVE- LABOR RELATIONS
Summary
The legal status of employers and their organizations are investigated in the article as well their place
and role in legal regulating of labor relations.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Постановка проблеми. Правовідносини є
особливим видом соціальних зв’язків, які виникають тільки внаслідок існування правових норм.
Вони "виступають у якості головного засобу, за
допомогою якого вимоги юридичних норм запроваджуються в життя, втілюються в поведінці
людей" [1, с.93]. Отже, в рамках правовідносин
відбувається перевід неперсоніфікованих правових приписів у площину суб’єктив-них прав і
кореспондуючих їм обов’язків. Тому правовідносини безпосередньо відображають ефективність
дії правових норм, показують ступінь досягнення
цілей правового регулювання.
Правовідносини – одне із базових понять
правової науки, головними ознаками якого є:
зв’язок з нормами права; наявність індивідуалізованого зв’язку між учасниками через суб’єктивні права й обов’язки; гарантованість цього
зв’язку примусовою силою держави. Сьогодні в
науці права соціального забезпечення не сформувалось загальних уявлень не тільки відносно
соціально-правової природи правовідносин, але і
з приводу складу суб’єктів і характеру юридичного зв’язку між ними. Проблема полягає, на
наш погляд, передусім у розробці нових форм
представництва інтересів усіх основних суб’єктів
соціально-трудових відносин і механізмів погодження цих інтересів, які б відповідали сучасним
умовам суспільного відтворення, новому соціально-економічному середовищу.
Ступінь наукової розробки проблеми. В
науці права соціального забезпечення досліджувалися, в основному, окремі види правовідносин.
Зокрема, різні аспекти пенсійних правовідносин
вивчались М.Г.Александровим, В.С.Андреєвим,
В.І.Астраханом, М.Л.Захаровим, А.Е.Пашерстником, В.А.Тарасовою, Е.Г.Тучковою, Я.М.Фогелем та ін. Широкий теоретико-правовий аналіз
пенсійних правовідносин у своїх працях зробив
А.Д.Зайкін. Він підкреслював наявність суб’єктивного права на одержання пенсії у фізичної
особи і обов’язки по її виплаті і здійсненню на
користь пенсіонера у державного органу [8, с.10,
11, 15]. Спеціальному аналізу правових проблем
соціального страхування присвячені праці
В.С.Андрєєва і К.С.Батигіна [2, 3].
Так, К.С.Батигін досліджував правовідносини з матеріального забезпечення трудящих за
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рахунок коштів соціального страхування в межах
трьох організаційно-правових форм, які існували
в той період: державного соціального страхування за рахунок обов’язкових внесків підприємств;
соціального страхування колгоспників за рахунок обов’язкових внесків колгоспів в централізований союзний фонд соціального страхування колгоспників; державного соціального страхування провідних кадрів колгоспів за рахунок
коштів бюджету державного соціального страхування без сплати колгоспами внесків на ці цілі.
Автором була висунута гіпотеза про існування
базового правовідношення з матеріального забезпечення за рахунок коштів соціального страхування, яке виникало внаслідок вступу громадянина в трудові правовідносини або в члени
колгоспу і існувало паралельно з ними [3, с.16].
Великий внесок у вивчення соціальноправової природи правовідносин з соціального
забезпечення зробила Р.І.Іванова. Вона розглядала правовідносини з соціального забезпечення із
застосуванням системно-структурного методу,
який дозволив їй виділити серед них матеріальні
і процедурні правовідносини. В перших задовольняються потреби престарілих і непрацездатних
у грошових коштах і послугах, потреби в охороні
здоров’я всіх громадян, в утриманні і вихованні
зростаючого покоління, в охороні материнства і
дитинства, тому вони виступають формою існування власне розподільних. Другі є похідними
від перших і сприяють реалізації прав громадян
або відновлюють порушене право, тому вони
названі автором організаційно-розподільними
правовідносинами. Проведений автором аналіз
системи матеріальних соціальнозабезпечуючих
правовідносин дозволив зробити висновок про
те, що вони являють собою "особливий структурний тип правовідносин радянського права – соціально-зобов’язальні правовідносини не договірного характеру" [9, с.43].
Особливості соціально-страхових правовідносин в умовах ринкової економіки досліджувала М.В.Лушникова. На її думку, вказані правовідносини являють собою складні тристоронні
відносини: застрахованих працівників, страхових
організацій і страхувальників, які включають
соціально-аліментарні і соціально-зобов’язальні
правові зв’язки сторін з надання соціально-стра-
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хових виплат і послуг, а також збору страхових
внесків на умовах, передбачених законом чи договором [12, с.36-37].
До матеріальних правовідносин І.Р.Маматказін відносить розподільні правовідносини публічно-правового характеру, які врегульовані нормами права, і "виникають між державними (муніципальними) органами і, як правило, непрацездатними фізичними особами з приводу певних
класів забезпечення соціально-аліментарного
характеру, що встановлені державою, за рахунок
суспільних фондів споживання і які враховують
індивідуальність суб’єктів" [13, с.9].
Правовідносини з соціального страхування
з точки зору існування їх у часі можуть бути
тривалими і такими, що припиняться при одноразовому виконанні обов’язків. Групу правовідносин, що є тривалими, утворюють відносини з
тимчасової непрацездатності, вагітності та при
пологах, санаторно-курортного лікування і відпочинку за рахунок коштів соціального страхування. Правові відносини, що припиняються при
одноразовому їх виконанні, пов’язані із забезпеченням допомоги при народженні дитини, на поховання працівника або членів його сім’ї, видачею сум на проїзд до місця санаторного лікування [4, с.76].
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання вивчити особливості відносин з соціального забезпечення в умовах економіки ринкового типу з виплати трудових пенсій, допомог по
тимчасовій непрацездатності, по вагітності і при
пологах, з надання державної соціальної допомоги.
Виклад основного матеріалу дослідження. Регулятивний вплив права соціального забезпечення на суспільні відносини полягає в тому, що норми цієї галузі права "визначаючи права і обов’язки суб’єктів соціально забезпечуючих
відносин, тим самим виступають загальнообов’язковим зразком їх правомірної поведінки. Названі норми детально та в імперативній формі
визначають умови, за яких особа має право на
соціальне забезпечення, порядок його реалізації,
компетенцію органів соціального захисту населення у цій сфері [17, с.67].
Для комплексного дослідження правовідносин по наданню трудових пенсій і допомог
найбільш ефективним, на нашу думку, є системний метод. Він складається з ряду взаємозв’язаних аспектів вивчення об’єкта (компонентний, структурний, функціональний), які дозволяють в сукупності дати більш глибоке уявлення
про систему в цілому.

Стосовно до правовідносин з соціального
забезпечення структурний аналіз означає виявлення компонентів, що утворюють систему,
встановлення місця конкретних підсистем правовідносин в загальній системі, вивчення особливостей їх взаємодії один з одним і системою в
цілому в умовах економіки ринкового типу.
Оскільки конкретні правовідносини не можуть
виникати поза рамками організаційно-правових
форм здійснення конституційного права людини
на соціальне забезпечення, то і систему правовідносин необхідно будувати у відповідності з
існуючими організаційно-правовими формами.
Такими організаційно-правовими формами є: державне (загальнообов'язкове) страхування; соціальне забезпечення; державна соціальна допомога.
В межах указаних організаційно-правових
форм складаються такі групи правовідносин: з
надання всіх видів трудових пенсій, допомог по
тимчасовій непрацездатності, по вагітності і пологах; з надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим громадянам за рахунок коштів
державного і місцевого бюджетів. Всередині кожної із груп можна виокремити матеріальні і
процедурні правовідносини. Причому процедурні
правовідносини з встановлення чи перевірки юридичних фактів, а також винесення рішень про надання конкретного виду пенсій, допомоги чи послуги, як правило, передують матеріальним.
З юридичної точки зору вказані правовідносини являють собою публічно-правові зобов’язання, в результаті яких одна сторона – фізична особа – має право одержати трудову пенсію, допомогу чи послугу при настанні встановленого законом випадку, а інша сторона – держава в особі її органів чи установ – зобов’язується
їх надати за рахунок коштів, які надходять до
державних позабюджетних фондів. Це означає,
що в цих правовідносинах майнові права належать фізичній особі, а майнові обов’язки по їх
здійсненню покладені на державні органи чи
установи. Таким чином, через активну правовиконавську діяльність державних органів реалізуються можливості, що заключені в суб’єктивному праві фізичної особи, яка потерпіла від соціального ризику.
Майнові права і обов’язки суб’єктів правовідносин, що досліджуються, жорстко регламентовані законом [4, с.74-75]. В цьому полягає одна
із головних відмінностей від цивільних правовідносин, в яких суб’єкти самі визначають зміст
у допустимих законом межах.
Крім того, цивільно-правові майнові правовідносини є взаємовигідними тому, що в них,
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як правило, кожна із сторін одержує певні матеріальні блага. В правовідносинах з надання трудових пенсій і допомог одна сторона (фізична
особа) одержує, а інша сторона (державний орган чи установа) віддає.
Сукупність прав і обов’язків суб’єктів
утворює зміст правовідносин. У правовідносинах
по наданню трудових пенсій, допомог, послуг
кожний суб’єкт наділений одночасно і правами, і
обов’язками, тому вони є відносними. Але серед
прав і обов’язків суб’єктів правовідносин можна
виділити основні та додаткові, які сприяють реалізації основних прав і належному виконанню
обов’язків. Як уже відзначалося, основним правом фізичної особи є право на одержання пенсії,
допомоги. Для здійснення цього права суб’єкт
повинен виразити волевиявлення у вигляді звернення до державного органу (чи установи) і виконати обов’язок щодо надання всіх необхідних
документів, які підтверджують основне право. А
державний орган повинен не тільки винести рішення по заяві фізичної особи, але зробити це в
установлені законом строки з максимальним
врахуванням інтересів фізичної особи (зокрема,
запропонувати їй найбільш вигідний варіант нарахування пенсії). Тому, не зважачи на публічноправовий характер указаних правовідносин, між
їх суб’єктами не складається субординація, заснована на владі і підпорядкуванні, як в адміністративних правовідносинах. Рішення державного
органу не є владним приписом по відношенню
до фізичної особи. Навпаки, обов’язок по виконанню рішення щодо виплати пенсії чи допомоги
лежить на тому державному органі чи установі,
які прийняли це рішення. З урахуванням функціональної ролі матеріальні правовідносини з виплати пенсій і допомог і процедурні правовідносини з установлення юридичних фактів є регулятивними. Отже, матеріальні правовідносини з
надання трудових пенсій, допомог є публічноправовими зобов’язаннями, що виникають між
державними органами чи установами і фізичними особами, які потерпіли від установлених законом соціальних ризиків.
Сьогодні в науці права соціального забезпечення найбільш традиційною залишається класифікація матеріальних правовідносин за об’єктами (за видами пенсій, допомог, послуг). Зокрема, в залежності від специфіки юридичних фактів правовідносини з виплати трудових пенсій
об’єднуються в такі групи: по старості; пенсій по
інвалідності; на випадок втрати годувальника.
Правовідносини з приводу виплати допомог досить різноманітні. Вони складаються з
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приводу відшкодування тимчасово втраченого
заробітку чи компенсації додаткових витрат. До
першої групи можна віднести правовідносини у
зв’язку з наданням періодичних чи щомісячних
допомог; по тимчасовій непрацездатності; на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
До другої групи відносяться правовідносини по одержанню одноразових допомог в зв’язку
з народженням дитини чи на поховання.
При захворюванні, втраті працездатності
та інших випадках погіршення здоров’я виникають правовідносини з надання таких видів медичної допомоги: диспансерного нагляду, первинної медико-санітарної допомоги; швидкої медичної допомоги, лікування вдома, в установах державної і місцевої системи охорони здоров’я, наданню лікарських засобів і виробів медичного
призначення безкоштовно чи за пільговими тарифами. Очевидно, що остання група правовідносин набере повного змісту з прийняттям Закону "Про загальнообов’язкове державне медичне
страхування".
Висновки. 1. Система соціального забезпечення в державно організованому суспільстві
створюється з метою захисту населення від соціального ризику, який є особливим видом ризику.
Цей ризик зумовлений суспільною організацією
праці і найбільше загрожує найманим працівникам.
2. Різні суб’єкти правовідносин здійснюють конституційне право на соціальне забезпечення в різних організаційно-правових формах,
які в сукупності утворюють державну систему
соціального забезпечення.
3. Основу предмета права соціального забезпечення складають майнові відносини по задоволенню потреб осіб, що потерпіли від видових соціальних ризиків шляхом надання за рахунок державних коштів пенсій, допомог, медичних і соціальних послуг.
Крім них, до предмета досліджуваної галузі права входять процедурні відносини, оскільки
реалізація права на конкретні види соціального
забезпечення відбувається тільки в рамках установлених законом процедур.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Однією з форм судового контролю у сфері управління за захистом
прав громадян є інститут судового оскарження
неправомірних дій (бездій), рішень державної та
муніципальної адміністрації. У різних державах
цей інститут пройшов досить складні та неоднозначні етапи свого становлення. У результаті в
кожній країні створювалися власні інститути захисту прав громадян з урахуванням історичних
обставин і потреб суспільного розвитку. В Україні на виконання вимог Основного Закону держави, зокрема частини другої ст. 124 і частини
першої ст. 125 [1, с.39-40], Верховною Радою
України 7 лютого 2002 року прийнятий Закон
України “Про судоустрій України”, в якому, зокрема, статтею 19 передбачено утворення спеціалізованих судів окремих судових юрисдикцій.
Спеціалізованими судами Законом названо господарські, адміністративні та інші суди, визначені як спеціалізовані.
Адміністративні суди становитимуть до
певної міри виокремлену підсистему спеціалізованих судів у системі судів загальної юрисдикції.
Ця підсистема повинна бути взаємоузгодженою і
взаємопов’язаною. Сама ж побудова підсистеми
адміністративних судів має бути спрямована на
їх доступність для кожного громадянина, особи
без громадянства, іноземця, юридичної особи, з
урахуванням ефективності захисту законних інтересів, прав і свобод фізичних і юридичних
осіб, існуючої транспортної мережі тощо. Отже,
виокремлення з існуючої системи судів загальної
юрисдикції адміністративних судів поставив у
практичну площину нагальну проблему чіткого
визначення їх юрисдикції.
В цьому ще раз переконує той факт, що в
Україні до цього часу не розроблений єдиний
концептуальний підхід до розв’язання цієї проблеми. Цілком зрозуміло, що автоматичне перенесення на вітчизняний грунт однієї з існуючих у
світі моделей адміністративної юстиції навряд чи
може бути результативною. Будь-який новостворений правовий інститут повинен у першу чергу
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вписуватися у вже діючу національну правову
систему.
Метою даної публікації є спроба визначення юрисдикції адміністративних судів України на основі аналізу Конституції України, вже
згадуваного нами Закону “Про судоустрій України”, рішень Конституційного Суду України та
проекту Адміністративного процесуального кодексу України.
Створення повнокровного інституту адміністративної юстиції неможливе без з’ясування
його владних повноважень у законодавчому порядку на основі норм чинної Конституції України. Звернемося до теорії та практики вирішення
цього питання в нашій державі.
Слово “юрисдикція” походить від латинського jurisdictio (від jus (juris) – право + dico –
проголошую) [7, с. 661]. У світовій науковій літературі термін юрисдикція трактується як сукупність повноважень судового або адміністративного органу оцінювати дії особи або іншого
суб’єкта права з точки зору їх правомірності, в
тому числі розв’язувати спори і застосовувати
передбачені законодавством санкції. Під юрисдикцією розуміється також сфера відносин, на
яку розповсюджується ці повноваження [6, с.
335]. Саме у другому розумінні зовні сприймається конституційне положення про поширення
юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникають у державі [1, с. 39]. Що ж у дійсності
визначає цей конституційний припис: сферу відносин, на які поширюється повноваження судів,
чи коло повноважень судів?
На це запитання дав відповідь Конституційний Суд України. У своєму Рішенні від 25
грудня 1997 р., у п. 3 резолютивної частини, зокрема зазначено, що частину другу статті 124
Конституції України необхідно розуміти так,
що юрисдикція судів, тобто їх повноваження вирішувати спори про право та інші правові питання, поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі [4, с.117]. Згодом Конституційний Суд України уточнив зміст поняття
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“юрисдикція” в своєму Рішенні від 7 травня 2002
р. у справі щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб. Так, у резолютивній частині (п.1.1) зазначено, що положення про поширення юрисдикції судів на всі
правовідносини, які виникають у державі, означає: до юрисдикції Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції належить, відповідно до їх повноважень, вирішення питань,
правового характеру, зокрема тих, які виникають
у зв'язку з призначенням чи звільненням певних
посадових осіб Президентом України або Верховною Радою України (частина друга статті 124)
[5, с. 254]. Отже, Конституційний Суд України,
тлумачить термін “юрисдикція”, що вживається
у частині другій ст. 124 Конституції України, як
повноваження судів розглядати правові спори та
вирішувати спірні правові питання.
Вище вже йшлося про те, що з прийняттям
чинної Конституції України в нашій державі почала матеріалізовуватися ідея спеціалізації судів
і суддів та спеціалізації процесуального законодавства у сфері адміністративної юстиції. Зокрема, вищезгаданий Закон України “Про судоустрій України” говорить про адміністративні
суди як про спеціалізовані суди, які мають свою
окрему судову юрисдикцію [2]. Виходячи з практичного завдання, що повстало перед суспільством, - створення адміністративних судів, то, як
слушно зауважує М.С. Студенкіна, необхідно
визначити: а) підвідомчість справ стосовно різних ланок судів; б) принципи підбору кадрів суддів за їх професійною підготовкою, що пов’язана із знанням певних галузей управління; в) процесуальні норми, за якими повинні діяти адміністративні суди; г) способи і межі реагування при
оцінці законності актів адміністрації [9, с.188].
Звичайно, для цього потрібно приймати відповідний закон.
Зазначимо, що не тільки представники суддівського корпусу, але (що дуже важливо) і законодавці активно підтримують ідею спеціалізації судів. Свідченням цього є, зокрема, та копітка
законотворча робота, яка ведеться в Україні. Як
відомо, Верховна Рада України 20 липня 2003 р.
прийняла у першому читанні проект Адміністративно-процесуального кодексу України (далі
АПК України) [11].
Головне завдання, яке повинні вирішувати
адміністративні суди викладено у частині першій
статті 2 проекту АПК України, де зазначено, що
завданням адміністративного судочинства є захист прав і свобод людини та громадянина, законних інтересів юридичних осіб у сфері публі-

чно-правових відносин від порушень з боку
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших
суб‘єктів, які здійснюють владні управлінські
функції на підставі законодавства або на виконання делегованих повноважень.
На нашу думку, дане положення проекту
АПК України повністю відповідає наявній світовій практиці та погляду юристів-теоретиків з питань судового оскарження дій адміністрації. Такий судовий контроль, як указується в літературі,
має подвійну мету: з одного боку, захищає фізичних і юридичних осіб від зловживань владою з
боку органів управління, а з іншого, - поліпшує
діяльність органів управління в інтересах суспільства в цілому [10, с. 3].
Оскільки сучасна концепція адміністративної юстиції складається, по-перше, з автономії
адміністративного права і, по-друге, із самостійного правового статусу судових установ адміністративної юстиції [10, с. 5], то, на наш погляд,
юрисдикція адміністративних судів в Україні має
визначатися: а) за принципом спеціалізації; б) за
предметом (характером) правовідносин; в) за
принципом територіальності.
Розглянемо більш докладно питання про
те, як визначається юрисдикція адміністративних
судів у проекті АПК України. Так, у частині другій ст. 4 зазначено, що “юрисдикція адміністративних судів поширюється на усі публічноправові спори, крім спорів, для яких законом передбачений інший порядок судового вирішення”
[11]. Положення ст. 4 деталізується у ст.19. В
останній сказано, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на: 1) спори фізичних чи
юридичних осіб з суб’єктом владних повноважень, у яких вони вважають, що суб’єкт владних
повноважень своїм рішенням, дією чи бездіяльністю порушив їхні права, свободи чи законні
інтереси; 2) спори з приводу прийняття громадян
на державну службу, службу в органах місцевого
самоврядування, її проходження, звільнення з
державної служби, служби в органі місцевого
самоврядування; 3) спори між суб‘єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої
компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спорів, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів; 4) спори за зверненням суб‘єкта владних повноважень у передбачених законом випадках, за винятком звернень про
накладення стягнень за адміністративні проступки;5) інші публічно-правові спори, які не віднесені законом до юрисдикції інших судів.
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Проблеми визначення юрисдикції адміністративних судів в Україні

До адміністративних судів можуть бути
оскаржені будь-які нормативні чи індивідуальні
правові акти суб‘єктів владних повноважень з
мотивів їх неконституційності, незаконності чи
невідповідності правовому акту вищої юридичної сили, крім випадків, коли щодо таких актів
Конституцією чи законами України передбачено
інший порядок судового провадження.
Водночас ст. 20 проекту АПК України дає
винятковий перелік правовідносин, на які не поширюється юрисдикція адміністративного суду.
1. Юрисдикція адміністративних судів не
поширюється на: 1) публічно-правові спори, вирішення яких Конституцією України віднесено
до юрисдикції Конституційного Суду України; 2)
справи, які вирішуються в порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом
України, Цивільним процесуальним кодексом
України, Господарським процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення; 3) спори, які виникають з відносин, що відповідно до закону, статуту
(положення) об‘єднання громадян віднесені до
його внутрішньоорганізаційної діяльності або
виключної компетенції.
2. Юрисдикція адміністративних судів не
поширюється також на спори суб'єктів підприємницької діяльності з органами державної податкової служби чи органами державної контрольно-ревізійної служби, їх посадовими та службовими особами. Такі справи вирішуються господарськими судами у порядку господарського судочинства [11].
На жаль, дотепер наука адміністративного
права не створила цілісної концепції сучасного
інституту адміністративно-правового впливу на
ринкову економіку, не сформулювала чіткого
уявлення про джерела і систему адміністративного законодавства у царині економіки. Тому, на
нашу думку, другим пунктом ст. 20 проекту АПК
України невиправдано віднесено до компетенції
господарських судів розгляд спорів суб’єктів
підприємницької діяльності з органами державної податкової служби чи органами державної
контрольно-ревізійної служби, їх посадовими та
службовими особами, у зв’язку з чим обмежено
юрисдикцію адміністративних судів, оскільки
акти, прийняті цими органами, носять як індивідуальний так і публічно-правовий характер.
Статті 21, 22 проекту АПК України саме і
вказують на предметну юрисдикцію (підсудність) адміністративних судів. Так, ст. 21 Проекту до предметної підсудності місцевим адміністративним судам віднесено: 1) адміністративні
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справи, у яких однією із сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, службова
особа органу місцевого самоврядування, крім
тих, які підсудні окружним адміністративним
судам; 2) усі адміністративні справи з приводу
рішень, дій чи бездіяльності суб‘єктів владних
повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.
До предметної підсудності окружним адміністративним судам віднесено адміністративні
справи, у яких однією зі сторін є державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим,
його посадова чи службова особа, крім справ з
приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у
справах про адміністративні проступки.
У разі невизначеності предметної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за
вибором заявника.
Статтею 22 проекту АПК України встановлено предметну юрисдикцію (підсудність) Верховного Суду України. В ній, зокрема, зазначено,
що Верховному Суду України як суду першої
інстанції підсудні справи за заявами: 1) про скасування реєстрації особи як кандидата в Президенти України; 2) щодо рішень, дій або бездіяльності Центральної виборчої комісії або її членів;
3) в інших випадках, передбачених законом.
Територіальна юрисдикція має на увазі обмеження впливу (дії, повноважень) адміністративного суду певною територією (місцем). Так, стаття
23 проекту АПК України дала визначення територіальній підсудності адміністративних справ:
1. Адміністративні справи вирішуються
адміністративним судом за місцем знаходження
відповідача.
2. Адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних правових актів, дій чи
бездіяльності суб‘єктів владних повноважень, які
стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем знаходження заявника.
3. Адміністративні справи з приводу оскарження нормативних актів Президента України,
вищого чи центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого
суб‘єкта владних повноважень, повноваження
якого поширюються на всю територію України, а
також адміністративні справи, відповідачем у
яких є закордонне дипломатичне чи консульське
представництво України, їх посадова чи службова особа, вирішуються Київським окружним адміністративним судом.
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4. У разі невизначеності територіальної
підсудності адміністративної справи така справа
розглядається місцевим адміністративним судом
за вибором заявника.
Отже, наш висновок про те, що юрисдикція адміністративних судів має визначатися за
принципом спеціалізації, за предметом (характером) правовідносин та за принципом територіальності знаходить своє підтвердження у проекті
АПК України.
Правильне визначення юрисдикції судів
взагалі і юрисдикції адміністративних судів, зокрема, дозволить уникнути спорів щодо підсудності окремих категорій справ, посилить ефективність захисту прав, свобод і законних інтересів
особи у сфері публічно-правових відносин, сприятиме стабільності судової системи та збільшення до неї довіри.
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PROBLEMS OF DEFINITION OF ADMINISTRATIVE’S COURTS JURISDICTION IN UKRAINE
Summary
In the offered article the attention to definition of concept “jurisdiction” concerning administrative
courts is concentrated which is by novelty in the Ukrainian jurisprudence.
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ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУРАХ
І АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Постановка наукової проблеми. В українській юридичній науці накопичився достатній
обсяг теоретичних напрацювань з предмета юридичних процедур розгляду адміністративних
справ усіма уповноваженими суб’єктами: судами, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, спеціально уповноваженими недержавними організаціями. Ці напрацювання лягли в основу проектів Адміністративнопроцесуального кодексу, Адміністративно-процедурного кодексу, процесуальної частини проекту Кодексу про адміністративні проступки. У
зв’язку із цим виникає потреба теоретичного узгодження спроектованих у них процедур: чи
складають вони єдиний масив нормативного матеріалу, чи мають різну правову природу.
Зокрема, невирішеним залишається питання про природу розгляду судами справ про адміністративні проступки. Чи є вона правосудною,
чи управлінською [9, с. 7]? Аналогічне питання
постає у співвідношенні процедур розгляду адміністративних справ управлінськими органами
та процедур адміністративного судочинства. Коліушко І.Б. вказує, що при кодифікації правил
адміністративного судочинства предметом аналізу є тільки норми, які регулюють суто судовий
порядок вирішення адміністративних справ. Автором визнається якісна відмінність адміністративних та судових норм [7, с. 46-47]. Відкритим
також є питання юридичної природи судового
розгляду справ про примусове застосування психіатричної допомоги, наркологічного лікування,
заходів адміністративного нагляду за особами,
звільненими з місць позбавлення волі. Трубніков
В.М. діяльність суду по застосування заходів адміністративного нагляду виносить за межі адміністративно-правового дослідження [17, с. 11, 52].
Очевидно, всі ці процедури складають
єдине явище “адміністративний процес” у широкому розумінні – застосування норм адміністративного та інших публічних галузей права усіма
уповноваженими суб’єктами права. Разом із тим
кожна із них зберігає свої особливості.
Друге із названих вище питань, на нашу
думку, потребує першочергового вирішення.
Адже дві групи норм (норми, що регулюють діяльність судів, та норми, що регулюють діяльність
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органів виконавчої влади) складають основний
масив процесуальних норм, які регулюють форму реалізації публічних матеріальних норм.
Ступінь наукової розробки теми дослідження. Дане питання досліджувалось як вітчизняними науковцями, так і зарубіжними. Особливо цікавий для нас досвід країн, що в недалекому минулому вже пройшли той етап розвитку
юридичної практики, на якому знаходиться
Україна. Візьмемо, до прикладу, Республіку Болгарія та Республіку Польща.
Добрі Дімітров аналізує судову діяльність
по застосуванню норм публічного права виходячи із предмету судової діяльності. За предметом
розгляду в адміністративному процесі (в широкому розумінні) автор поділяє його на: 1) позитивний процес – розгляд вимог громадян і юридичних осіб по наданню сприяння у реалізації їх
прав та обов’язків у сфері державного управління; та 2) юрисдикційний – розгляд обвинувачень
у скоєні правопорушень. Судові органи забезпечують контроль за законністю адміністративних
актів, що приймаються за наслідками обох цих
видів діяльності. Процедура такого перегляду
передбачена, зокрема, у Законі Республіки Болгарія “Про Верховний адміністративний суд”
(розділ ІІІ). Автор при цьому не передбачає можливість об’єднаного вивчення судової процедури. Він штучно її дублює на основі різноманітності функцій, що стоять перед ВАС Республіки
Болгарія (перегляд позитивних адміністративних
актів, перегляд актів про застосування стягнень)
[21, с. 196-204, 299-307].
Більш послідовні польські адміністративісти. Януш Борковський та Барбара Адам’як поділяють адміністративний процес в широкому розумінні на процесуальну діяльність органів виконавчої влади та адміністративне судочинство
(діяльність загальних судів по розгляду адміністративних справ, діяльність Суду Найвищого, діяльність Головного адміністративного суду). Автори підкреслюють однорідність цих видів адміністративного процесу: спільні функції, єдиний
зміст діяльність (спеціальне юридичне пізнання).
Але, автори не пояснюють причину відмінностей
юридичних процедур, що є формою даних двох
видів адміністративного процесу [22, с. 13-22, 61-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 180 . Правознавство.

В.Г. Перепелюк

70]. Адже авторами зазначаються майже однакові
за змістом стадії процесуальної діяльності, процесуальний статус сторін процесу теж збігається.
В українській юридичній науці типовий
підхід, за яким природа діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
поширюється на судову процедуру по розгляду
скарг на акти і діяння згаданих органів. Так, Тищенко М.М. характеризує адміністративний процес в широкому розумінні як специфічну частину управлінської діяльності. І в той же час він
включає до адміністративного процесу діяльність загальних судів по розгляду скарг на неправомірні акти і діяння суб’єктів управлінської
діяльності. Форми правосуддя по суті опиняються в одному переліку із процедурами діловодства
[8, с.14, 95-96]. Аналогічної позиції дотримуються Голосніченко І.П. та Стахурський М.Ф.: вирішення судом спорів за скаргами громадян є виконавчо-розпорядчою діяльністю [10, с. 35]. Таким чином, якісних відмінностей між адміністративними та судовими процесуальними процедурами вказані автори не вбачають. Але ними
не ставиться питання про створення єдиного кодексу процесуальних процедур як для органів
виконавчої влади, так і для адміністративного
суду. Очевидно, відмінності у природі цих процедур перешкоджають цьому.
Мета дослідження. Дослідити риси процедур діяльності органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування і в такий спосіб сформулювати їх відмінну рису від судових процедур.
Виклад основного матеріалу. Досягнення
поставленої мети можливе через аналіз завдання,
що стоять перед органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування в даному
процесі. Проф. Тищенко М.М. пропонує розглядати два завдання: забезпечення реалізації та захисту прав фізичних осіб та забезпечення чіткого
і належного функціонування всіх ланок органів
виконавчої влади [8, с. 6]. Зауважимо, що ці два
завдання мають виконуватись одночасно. Це відбувається тоді, коли органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування та інші суб’єкти владних повноважень вирішують індивідуальні адміністративні справи. Предметом таких
справ є суб’єктивні права, свободи, законні інтереси фізичних та юридичних осіб. Отже, можна
сформулювати першу ознаку, яка притаманна
всім процесуальним відносинам, що потребують
адміністративно-правового регулювання: ці відносини складаються з приводу безпосередньої
реалізації суб’єктивних прав, свобод, інтересів
та юридичних обов’язків фізичних та юриди-

чних осіб. Ця ознака дозволяє чітко відмежувати
процесуальні відносини від решти відносин, що
складаються в управлінській діяльності. Проф.
Голосніченко І.П. до відносин такої діяльності
включає: 1) управлінську діяльність по здійсненню прогнозування, підготовки рішень; тобто відносини з приводу підготовки зовнішнього управлінського впливу на суспільство; 2) управлінську
діяльність по здійсненню впливу на суспільство
в цілому (реалізація державних програм, до прикладу); управлінську діяльність щодо вирішення
індивідуальних позитивних адміністративних
справ (ліцензування, вирішення справ у сфері
дозвільної системи, реєстрація підприємницької
діяльності [10, с. 14].
Застосовуючи першу ознаку процесуальних відносин, за їх межами залишаємо перші дві
групи відносин управлінської діяльності. Хоча ці
відносини і стратегічно зорієнтовані на сприяння
фізичним і юридичним особам у реалізації їх
прав, однак індивідуальні суб’єктивні права і
свободи не складають предмет цих відносин. Такі відносини, правда, теж протікають у певних
правових формах (процедурах [12, с. 22-23]). Ці
процедури іменуються організаційними [14, с.
206]. Вони спрямовані на упорядкування повсякденної роботи органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування. Тобто ці органи, їх
посадові особи повинні самоорганізуватись, узгодити свої дії при підготовці до здійснення зовнішнього управлінського впливу.
Аналогічного погляду дотримуються адміністративісти країн Європейського Союзу. Природа відносини між державними органами та посадовими особами відмінна від природи відносин
між державними органами (посадовими особами)
та фізичними і юридичними особами. Тому на
перші з названих відносин дія Європейського кодексу належного управління від 6 вересня 2001
року не поширюється (стаття 3 Кодексу) [3, с. 12].
Які відносини можуть складатись безпосередньо між суб’єктами владних повноважень із
фізичних і юридичних осіб? По-перше, це відносини з приводу надання управлінських (адміністративних [13, с. 103-111]) послуг. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України (в
редакції від 22 квітня 2003 року) пропонує наступне визначення такої послуги: це результат
визначеної нормативно-правовими актами діяльності уповноваженого суб’єкта, що здійснюється
за заявою фізичної або юридичної особи щодо
юридичного оформлення умов реалізації їх прав,
свобод та законних інтересів.
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Однак у взаємовідносинах із державою фізичні та юридичні особи можуть бути носіями не
тільки прав і свобод, але й обов’язків. Тому друга група індивідуальних адміністративних справ
складається з приводу покладення на фізичних і
юридичних осіб обов’язків [10, с.95]. А третя
група адміністративних справ традиційно називається юрисдикційною, оскільки пов’язується із
вирішенням спорів та вимог про застосування
державного примусу [11, с.120].
Але названої ознаки ще недостатньо для
того, щоб розглядати певні відносини як процесуальні. В рамках адміністративного процесу
вирішуються не всі індивідуальні справи [18, с.
79]. Проф. Селіванов А.О. пропонує ще одну
ознаку для розрізнення процесуальних відносин:
обов’язкова участь особи в адміністративному
процесі [16, с. 26]. Тобто фізична особа чи представник юридичної особи мають право бути залученими до процесу прийняття адміністративного рішення, що стосується їх прав, свобод, інтересів та обов’язків.
Однак цієї ознаки також недостатньо. Не в
усіх випадках участь зацікавленої особи у процедурах прийняття рішення свідчить про наявність
процесуальних відносин. Візьмемо, до прикладу,
порядок конкурсного прийняття дітей (учнів,
вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл – інтернатів). Дитина
бере участь у вказаних процедурах у формі співбесіди [4]. В ході такої співбесіди визначається
рівень знань особи, тобто зсовуються обставини
індивідуальної справи. В даних відносинах дитина є об’єктом пізнання, а не суб’єктом пізнання.
Вона, або її представники, не є активними учасниками процесу.
Через це адміністративістами пропонується ще одна, третя, ознака процесуальних відносин: наявність юридичної можливості у зацікавленої фізичної чи юридичної особи вирішальним
чином впливати на вирішення індивідуальних
адміністративних справ по суті. Проф. Тищенко
М.М. зазначає, що адміністративно-процесуальний статус фізичної особи є стрижневим елементом адміністративно-процесуальної діяльності
[8, с.25]. І, справді, зміст процесуальних прав
фізичних та юридичних осіб є автономним по
відношенню до змісту суб’єктивних матеріальних прав цих суб’єктів права. Тобто незалежно
від того, в якій галузі державного управління виникає індивідуальна адміністративна справа набір процесуальних прав особи є єдиним. Стаття
14 проекту Адміністративно-процедурного кодексу (надалі - проект Кодексу) визначає перелік
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таких процесуальних прав: 1) отримувати від
уповноваженого суб’єкта інформацію щодо адміністративного провадження та своїх прав і
обов’язків; 2) знайомитись із матеріалами справи, робити з неї виписки та копії, в тому числі з
використанням технічних засобів; 3) бути вислуханим до прийняття рішення, в тому числі давати
пояснення у письмовій формі, а також подавати
інші докази; 4) брати участь в адміністративному
провадженні особисто або через представника; 5)
подавати клопотання: про відвід посадової особи
уповноваженого суб’єкта; про запрошення інших
учасників адміністративного провадження; про
витребування документів або іншої інформації;
про призначення експертизи, в тому числі і повторної; про надання копій документів, наявних
в матеріалах справи; про зупинення адміністративного провадження; про поновлення адміністративного провадження; про продовження строків, встановлених цим Кодексом; 6) брати участь
у слуханні справи; 7) користуватися послугами
перекладача в порядку, передбаченому законом;
8) бути ознайомленим з актом, в тому числі одержувати примірник акта у письмовій формі.
Такі процесуальні можливості зацікавленої
особи дають їй можливість брати участь у пізнавальній (доказовій) діяльності. Отже, ще однією
ознакою адміністративних процесуальних відносин називають їх зміст – пізнання обставин,
що складаються в ході життєдіяльності фізичних і юридичних осіб, і які потребують регулювання. Проф. Селіванов А.О. наголошує на
тому, що надзвичайно важливим елементом адміністративного процесу виступає встановлення
фактів з метою правозастосування [16, с. 10]. В
польській науці адміністративного процесу поняття “адміністративний процес” та поняття “адміністративний розгляд (слідство)” взагалі розглядаються як синоніми [22, с. 62].
Пізнавальна діяльність за участю зацікавлених осіб проявляється у наступних процесуальних формах (процедурах): 1) слухання по
справі (стаття 24 проекту Кодексу); 2) надання
зацікавленими особами пояснень по справі (стаття 24 проекту Кодексу); 3) участь зацікавлених
осіб у інших процесуальних діях (стаття 24 проекту Кодексу); 4) витребування суб’єктом владних повноважень додаткових доказів по справ
(стаття 38 проекту Кодексу); 5) залучення до
справи інших учасників, окрім зацікавлених осіб,
що ініціювали адміністративний розгляд (стаття
38 проекту Кодексу).
Отже, автори проекту Кодексу планують
надати спеціальні юридичні гарантії додержання
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законності при реалізації певних суб’єктивних
прав та ободків. Разом із тим було б невірним
відмовляти у наданні гарантій фізичним та юридичним особам у будь-якому їх правовому відношенні із суб’єктами владних повноважень. Для
розгляду таких відносин проект Кодексу передбачає непроцесуальні (матеріальні [15, с. 6-17])
процедури. Так, стаття 35 проекту Кодексу запроваджує спрощений порядок вирішення індивідуальної адміністративної справи, якщо суть
справи є досить зрозумілою та не вимагає витребування додаткових доказів, залучення інших
осіб чи проведення слухань. Спрощений порядок
застосовується уповноваженим суб’єктом у випадку вирішення справи одноособово, шляхом вирішення справи на підставі отриманої заяви заявника
або під час особистого прийому заявника.
Аналогічна позиція закріплена в Європейському кодексі належного управління. Єжи Святкевич зауважує, що цей кодекс спрямований на
регулювання способу діяльності суб’єктів владних повноважень при виконанні всіх основних
функцій у взаємовідносинах із фізичними та
юридичними особами. А окремі статті закладають основи для адміністративних проваджень по
виконанню кожної із функцій [23, с. 29].
Чинне адміністративно-процесуальне законодавство України підтверджує практичну виправданість такого підходу. В окремих адміністративних провадженнях поряд із матеріальними
процедурами використовується особливий (вичерпний) набір процесуальних процедур. Він зумовлений потребами відповідної галузі державного управління (сектору функціонування органів виконавчої влади). До прикладу, при проведенні атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного
матеріалу передбачається перевірка таких суб’єктів з виїздом на місця для встановлення достовірності даних, наведених у заяві та поданих
документах[5]. Ще один приклад фрагментарності процесуальних процедур серед матеріальних
процедур має місце при оцінці Кабінетом Міністрів України можливості надання дозволу на узгодження дії, концентрацію суб’єктів господарювання. На засідання Комісії з питань оцінки
позитивних і негативних наслідків узгоджених
дій, концентрації суб’єктів господарювання за
необхідності можуть запрошуватись заявники
або їх представники чи треті особи у разі надходження від них відповідних заяв [6].
У такій обмеженості суб’єкта владних повноважень у виборі процесуальних процедур при
провадженні справи полягає основна відмінність

сучасного адміністративного процесу від судового. В судовому процесі суд не обмежується у виборі процесуальних засобів дослідження справи.
Правда, із запровадженням Адміністративнопроцедурного кодексу суб’єкт владних повноважень на зразок суду теж одержить свободу у виборі процесуальних процедур.
Отже, процедури діяльності органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування)
за своїм змістом наближаються до судових процедур. Більше того, Єугеніуш Охендовский відносини, які складаються при здійсненні адміністративного судочинства, включає до складу адміністративно-правових [19, с. 42], а норми проекту адміністративно-процесуального кодексу до
числа адміністративно-правових [9, с. 14].
Однак є ряд міркувань, які примушують
сумніватись у бездоганності такої позиції. Найбільш повно дана позиція представлена у міркуваннях Голосніченка І.П. Автор висуває три аргументи на користь адміністративно-правової
природи правосуддя по адміністративних справах. Першим аргументом є те, що адміністративне судочинство забезпечує законність у державному управлінні [10, с.33]. На нашу думку, це
міркування є непереконливе. Конституційний
суд України розглядає питання про конституційність постанов Кабінету Міністрів України, цим
він забезпечує законність постанов вищого органу виконавчої влади. При цьому ніхто не веде
мову про адміністративний характер діяльності
Конституційного Суду України. Змістом другого
аргументу Голосніченка І.П. є твердження про
те, що вирішення спорів за скаргами є поновленням прав суб’єктів адміністративно-правових
відносин. Тому цей вид діяльності, на його думку, відноситься до адміністративної, виконавчо
розпорядчої [10, с. 35]. Цей аргумент, на нашу
думку, теж є спірним. Суд за наслідками розгляду спору про адміністративний акт не забезпечує
фактичного поновлення суб’єктивного адміністративного права, він забезпечує лише юридичний захист. Суд не вправі вживаючи адміністративний розсуд замість адміністративного органу
прийняти новий адміністративний акт.
Третій аргумент ґрунтується на чужорідності провадження у справах, що виникають із
адміністративно-правових відносин, для цивільного процесу. Варто погодитись із такою чужорідністю, однак із одним застереженням. Спір
про адміністративний акт чужорідний суто для
цивільного позовного провадження, а не для
будь-якого позовного провадження. Справа в
тому, що цивільна процесуальна форма забезпе-
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чує захист приватних суб’єктивних прав (сімейних, цивільних, трудових і т.д.). Відомо, що цивільні (приватні) правовідносини можуть виникати, змінюватись, припинятись на основі адміністративних актів (пункт 4 статті 11 Цивільного
Кодексу України від 16 січня 2003 року) [1, с. 6].
Через це такими актами можуть порушуватись
цивільні права, свободи і законні інтереси фізичних та юридичних осіб. Способи захисту таких
прав передбачені Цивільним Кодексом. Природно, що такі способи реалізуються в порядку цивільного судочинства. У разі відсутності спору
про право, спір про адміністративний акт не вимагає позовного порядку провадження. Через це
дане провадження розмістилось поряд із цивільними-процесуальними процедурами. В Радянському Союзі не визнавався адміністративний позов до держави, не існувало позовного порядку
захисту суб’єктивних публічних прав. Тому провадження по спорах про адміністративний акт
було приєднано до цивільної позовної форми за
відсутності публічно-правової позовної форми. Із
запровадженням Адміністративного процесуального кодексу України (проект АПК в редакції
Мусіяки В., Онопенка В., Стецьківа Т., Стретовича В.) спори про адміністративний акт (пункт 2
статті 17 проекту) будуть приєднані до спорів
про право публічне (пункт 1 статті 17 проекту).
Отже, спори про адміністративний акт і надалі
будуть послуговуватись судовими процедурами,
відмінними від процедур діяльності органів виконавчої влади.
Разом із тим варто взяти до уваги аргумент
Єжи Борковського щодо адміністративного характеру процедур адміністративного судочинства.
Автор зауважує, що як в управлінському адміністративному процесі, так і в адміністративному
судочинстві оцінюються одні і ті ж обставини
адміністративної справи, предмет доказування є
тотожним [22, с. 59, 62]. Так, дійсно матеріальне
адміністративне право є критерієм оцінки адміністративних актів, воно накладає рамки на повноваження та форми діяльності адміністративних
установ [20, с. 3-4, 8, 56]. Цей перелік запропонований американськими вченими може бути
доповнений ще однією групою норм – нормами,
які поряд із іншими публічними нормами, регулюють спосіб поновлення суб’єктивних публічних прав. Такі норми визначатимуть повноваження адміністративного суду по захисту таких
прав. А от повноваження суду складатимуть
зміст вже не матеріальних адміністративних
норм, а норм про судочинство. До прикладу, в
Законі Сполучених Штатів Америки “Про Адмі90

ністративну процедуру” від 1946 року норми про
судову процедуру є однопорядковими із нормами цивільного процесуального чи кримінального
процесуального права [2, с. 435].
Висновки. Враховуючи вищевикладене
можна сформулювати такі риси процедур діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування: 1) наявність юридичної можливості у зацікавленої фізичної чи юридичної
особи суттєво впливати на вирішення індивідуальних адміністративних справ по суті; 2) обов’язкова участь зацікавленої особи в процесуальних
процедурах; 3) процесуальні відносини складаються з приводу безпосередньої реалізації суб’єктивних прав, свобод, інтересів і юридичних
обов’язків фізичних та юридичних осіб; 4) їх змістом є пізнання обставин, що складаються в ході
життєдіяльності фізичних і юридичних осіб, і які
потребують регулювання. А рисою, що розмежовує процедури діяльності органів виконавчої
влади та судових органів, є зміст пізнання. Органи виконавчої влади провадять переважно безспірні справи, в яких переважають питання факту. Судові органи провадять переважно спірні
адміністративні справи. Через це в більшій мірі
їм доводиться вирішувати питання права. Через
це адміністративні процедури спрямовані на
встановлення фактичних обставин, а судові - на
здійснення правильної юридичної кваліфікації із
залученням до цього процесу сторін.
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COMMON AND DIFFERENT FEATURES OF THE ADMINISTRATIVE PROCEDURES AND
JUDICIAL REVIEW PROCEEDING
Summary
Common features are the following: 1) participation of the person in the decisionmaking process; 2) a
person has an opportunity to determine the administrative decision (action); 3) personal rights as a subject of
proceedings; 4) findings as a mirror of the proceedings. Different feature sounds as following: courts conduct
mostly controversial cases, meanwhile administrative agencies – uncontroversial cases. Therefore courts
consider matter of law, and the agencies – matter of fact.
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Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ФОРМОЮ
Постановка проблеми. В нових умовах
розвитку фінансового права класифікація фінансового контролю за формою являє безсумнівний інтерес, бо надає можливість розкрити зміст такого
багатоаспектного поняття, як “фінансовий контроль”. Класифікація повинна бути зручною та зрозумілою. Чітке визначення форм фінансового контролю на законодавчому рівні, розкриття їх сутності сприятиме як належному здійсненню контрольних дій суб’єктами фінансового контролю, так і
налагодженню взаємодії між ними.
Ступінь наукової розробки теми. На сьогодні немає єдиного погляду вчених на критерій
класифікації. У юридичній літературі можна зустріти різноманітні думки про класифікаційні
ознаки та саме поняття “форма”. А розробка науково обґрунтованої класифікації є важливою умовою раціональної організації проведення у державі
фінансового контролю, бо класифікація має як теоретичне, так і практичне значення. Відсутність
єдиного критерію класифікації негативно впливає
на загальний теоретичній рівень дослідження фінансового контролю як багатоаспектного поняття.
Малорозробленість у теорії фінансового контролю
не сприяє в подальшому ні розвитку, ні вдосконаленню відповідного законодавства, ні приведенню
його у відповідність до вимог сьогодення.
Більшість вчених (Андрєєв В., Анісімов
О.А., Андрійко О.Ф., Вознесенський Е.О., Грачева
О.Ю., Ковальова Н.О., Ровинський М.М. та інші)
проводять класифікацію фінансового контролю за
формами, хоча в основу поділу кладуть різні критерії або взагалі ніяких, що приводить до нечіткого
визначення та неоднозначного розуміння різноманітних понять. В.М. Митрофанов вважав, що однією із важливих форм внутрівідомчого контролю є
документальна ревізія, хоча далі він пише про ревізію як метод, що застосовується органами контролю [10, с.62]. Так, М.М. Ровинський зазначав, що
за методами здійснення контролю його форми поділяються на такі види, як попередній, наступний
документальний, фактичний, поточний оперативний [21, с. 10]. А позиція Андреєва І.А. взагалі незрозуміла, бо викладений ним матеріал не лише
непослідовний, але й нелогічний, оскільки він зазначає, що “залежно від часу і форм здійснення
фінансовий контроль поділяється на попередній,
поточний і наступний” [4, с. 36].
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Ситуація, що склалася, викликана недостатньою розробкою загальнотеоретичних питань фінансового контролю і, звичайно, неоднозначністю
трактування самого поняття “форма”.
Мета статті. Автор ставить перед собою мету, провести комплексне дослідження проблемних
питань щодо форм фінансового контролю, розкрити зміст основних форм фінансового контролю.
Виклад основного матеріалу. При проведенні класифікації необхідно використовувати логічний закон поділу обсягу поняття, не порушуючи
його вимог. Кожен поділ, як відомо, повинен проводитися за однією і тією ж підставою. Члени поділу повинні взаємно виключати один одного, бути
найближчими видами поняття, що підлягає поділу
[13, с. 86-87]. При поділі фінансового контролю на
форми, необхідно пам’ятати, що форма – зовнішнє
вираження будь-якого змісту [9, с. 1287]. Під формою фінансового контролю розуміють прояв змісту контролю, його сутності залежно від часу здійснення контрольних дій [10, с. 68; 13, с. 88].
Існування фінансового контролю передбачає
встановлення періодичності проведення контрольних заходів, визначення методики перевірок тощо.
Саме встановлення періодичності перевірки об’єктів контролю має важливе значення як для правильної організації контрольної роботи, так і для належного функціонування підконтрольного об’єкта.
Ведучи мову про періодичність проведення контрольних заходів, інакше – про так званий час здійснення контрольних дій, ми говоримо про форми
фінансового контролю. У теорії і в практиці фінансового контролю розрізняють такі його форми, як
попередній, поточний, наступ-ний. В основу даної
класифікації покладено час проведення контролю.
У принципі, з такою підставою класифікації і самою класифікацією погоджується більшість учених [5, с. 24; 11, с. 117; 18, с. 123; 28, с. 10; 26, с. 63
– 64; 6, с. 13; 31, с. 48; 14, с. 5; 19, с. 10].
Деякі вчені визнають таку ж класифікацію,
але вважають, що це не форми фінансового контролю, а його види. Такої позиції дотримуються автори навчального посібника “Соціальний контроль
в СРСР” та деякі інші вчені [7, с. 10; 29, с. 21; 23, с.
90]. Інші вважають, що попередній, поточний, наступний контроль є методами фінансового контролю [22, с. 180 – 181]. Шеметов В.Н. та Кочерін Е.О.
підтримують думку Ровинського Ю.А., що це є
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методи фінансового контролю, але в той же час
перший виділяє лише попередній і наступний контроль, а інший серед методів контролю виділяє ще
й направляючий і фільтруючий як дві конкретні
складові поточного контролю [30, с. 65; 15, с. 21].
Незрозуміла позиція Андреєва І.А. [4, с. 36],
який поділяє фінансовий контроль на попередній,
поточний і наступний залежно від часу і форм
здійснення, посилаючись на монографію Вознесенського Е.О. Але ж позиція Вознесенського зовсім інша, бо він виділяє попередній і наступний
фінансовий контроль як форми фінансового контролю, зазначаючи, що “критерій розмежування цих
форм лежить у зіставленні часу здійснення контрольних дій з процесами формування і використання
централізованих і децентралізованих грошових
фондів” [10, с.68]. Тому, на нашу думку, твердження Андреєва І.А. щодо критерію класифікації фінансового контролю, а це час і форми здійснення,
помилкове.
На думку автора, помилкова і позиція Ровинського М.М., який знову, як і попередній учений, проводячи класифікацію фінансового контролю за формами, поєднуючи в одному два критерії,
зазначає, що “за методами здійснення контролю
його форми поділяються на наступні види: попередній контроль; наступний документальний контроль; фактичний контроль; поточний оперативний
контроль” [21, с. 10]. У даному випадку не проводиться розмежування між методами і формами,
видами фінансового контролю і, крім цього, вказується, що наступний контроль є документальним, а
поточний – оперативним, що не зовсім правильно.
Деякі вчені виділяють лише такі форми фінансового контролю, як попередній і наступний [8,
с. 330; 10, с. 68; 17, с. 19; 24, с. 36]. Так, Вознесенський Е.О., виділяючи попередній і наступний фінансовий контроль як форми контролю, відзначав,
що як попередній, так і наступний фінансовий контроль здійснюються в ході поточної діяльності
об’єктів, які контролюються, і виражає зміст поточної оперативної роботи відповідних органів, тому
всі контрольні дії він відносив або до попереднього
або до наступного фінансового контролю, а це
означає, що, на його думку, не існує поточного контролю.
На наш погляд, такий підхід до виділення
форм фінансового контролю не зовсім правильний,
бо Рахункова палата як орган фінансового контролю використовує, наприклад, такий метод наступного фінансового контролю, як перевірка і в межах
поточного контролю, якщо об’єктом контролю є не
конкретні фінансові операції, а виконання державного бюджету в цілому. Крім цього, якщо в основу

класифікації покладено критерій часу здійснення
контрольних дій, то межі попереднього фінансового контролю визначаються тим, що він передує
вчиненню операцій, які перевіряються. Поточний
фінансовий контроль, на відміну від попереднього,
здійснюється, коли відповідні операції вчиняються,
тобто під час їх проведення. Для наступного контролю характерне те, що він проводиться після того,
як операції здійснені.
Пацурківський П.С. контроль, що здійснюється в ході виконання фінансових планів, господарсько-фінансових операцій, називає не поточним, а біжучим [20, с. 187]. З таким визначенням
важко погодитися. Не можна підтримати і позицію
О.Ю.Грачової, яка, вказуючи на наявність різних
підходів до трактування форм контролю, підтримує І.А.Белобжецького, що ревізія, тематична перевірка (обстеження), рахункова перевірка звітності є формами фінансового контролю.
До речі, навіть у Лімській Декларації керівних принципів контролю зазначено, що ефективний попередній контроль є невід’ємною частиною
надійної системи управління довіреними грошовими і матеріальними засобами. При цьому під попереднім контролем належить розуміти перевірку,
що проводиться до здійснення адміністративних і
фінансових дій, яка може бути проведена вищим
органом або іншими контрольними організаціями.
Усі інші види контролю є контролем за фактом,
тобто перевіряються уже здійснені дії [3, с. 42-43].
Попередній фінансовий контроль проводиться до початку реалізації рішень, здійснення
фінансових операцій. У даному випадку проходить
вивчення підстав прийняття такого рішення для
встановлення законності й цілеспрямованості фінансових операцій, що підлягають здійсненню.
Перевіряється обґрунтованість фінансових розрахунків і здійснюється пошук можливості більш
ефективного використання фінансових ресурсів.
Такому контролю можуть підлягати, наприклад,
кошториси установ, документи про відпуск товарно-матеріальних цінностей, видачу грошових коштів, платіжні документи тощо. Також попередній
фінансовий контроль проводиться на стадії розробки і прийняття законів та інших нормативних актів з фінансових питань. У даному випадку здійснюється кваліфікована експертна оцінка фінансових результатів впровадження того чи іншого нормативного акта. Попередній фінансовий контроль
забезпечує об’єк-тивність оцінки доцільності прийняття нормативного акта. Такий контроль має
місце, наприклад, при складанні бюджетів. Його
мета – попередження незаконних дій, операцій з
фінансовими ресурсами; забезпечення ефективно-
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го, раціонального, економного їх витрачання; недопущення безгосподарності; викорінення спроби
присвоєння і розкрадання власності й інших дій,
що завдають шкоди державі; попередження порушення нормативно-правових актів. Зазначимо, що
під час проведення попереднього контролю заходи
впливу не застосовуються, бо ще не мають місце
порушення фінансової дисципліни.
Попередній фінансовий контроль проводиться різними суб’єктами контролю в межах їх
контрольних повноважень. Наприклад, до органів,
які здійснюють попередній фінансовий контроль,
можна віднести: фінансові органи, міністерства і
відомства, кредитні установи, бухгалтерії та функціональні служби підприємств і установ, парламент
і органи місцевого самоврядування.
До речі, у Бюджетному кодексі України, хоч
і не прямо, але йдеться про цей вид контролю, який
проводить Державне казначейство України до здійснення відповідних платежів за дорученням розпорядників бюджетних коштів. Зокрема, Державне
казначейство у даному випадку для попередження
порушень бюджетної дисципліни спочатку перевіряє наявність відповідного бюджетного зобов’язання для платежу у бухгалтерському обліку
виконання Державного бюджету України, відповідність напрямів витрачання коштів бюджетному
асигнуванню, наявність у розпорядників бюджетних коштів невикористаних бюджетних асигнувань, а потім здійснює платежі. Цей – найбільш
ефективна форма контролю, оскільки краще попереджати порушення і недоліки, ніж потім їх виявляти і вживати заходи покарання до винних.
Наступною формою є поточний контроль.
Ця форма контролю є найважливішою і найдійовішою в оперативному управлінні фінансами. У
літературі можна зустріти іншу назву поточного
контролю – оперативний [26, с. 63; 27, с. 86; 81, с.
48]. А Ровинський М.М. [21, с. 10], розглядаючи
форми державного контролю, називає його “поточним оперативним”, тобто поєднує два поняття в
одне. Така назва зустрічається і в діючих нормативних актах, зокрема в Законі України “Про Рахункову палату” (пункт 6 статті 7). Оскільки поточний фінансовий контроль – це контроль за безпосередньо оперативною фінансовою діяльністю,
тобто за власне фінансовим процесом, він супроводжує фінансово-господарські операції, невіддільні від них, то назва його “оперативний” дійсно правильна.
Поточний контроль проводиться в процесі
вчинення господарських і фінансових операцій, під
час виконання фінансових планів; у ході виконання
фінансових зобов’язань перед державою; отриман94

ня та використання коштів, проведення грошових
операцій, реалізації матеріальних цінностей тощо.
Його об’єктом, у першу чергу, є документація, яка
безпосередньо пов’язана зі сплатою й отриманням
коштів. Спираючись на дані цих документів, поточний контроль дозволяє регулювати господарські
операції, які швидко змінюються, бо фактичні затрати регулярно співставляються з дійсними нормативами з витрачання коштів. Метою поточного
контролю є виявлення відхилень від встановлених
норм та нормативів, попередження їх на стадії зародження фінансових операцій; досягнення раціонального, ефективного використання фінансових
ресурсів за цільовим призначенням; виявлення додаткових можливостей для збільшення доходів і
зменшення витрат. Разом з попереднім контролем
він здатний відвернути або звести до мінімуму порушення фінансової дисципліни. Як і попередній
фінансовий контроль, поточний не носить репресивного характеру. Але, на відміну від попереднього, він має широку сферу застосування, бо застосовується в установах, на підприємствах, інших
суб’єктах господарювання, у міністерствах і відомствах, тощо. Поточний фінансовий контроль, як
правило, здійснюють органи безпосереднього
управління фінансовою діяльністю.
Третьою формою фінансового контролю є
наступний фінансовий контроль. Він проводиться
після надходження доходів і витрачання коштів за
наслідками фінансово-господарської діяльності,
аналізі виконання завдань; проведення грошових
операцій, списання матеріальних цінностей тощо з
метою з’ясування правильності вчинення господарських і фінансових операцій, законності й доцільності витрачання матеріальних і грошових ресурсів. Крамаровський Л.М. поділяє наступний
фінансовий контроль на оперативний і періодичний, зазначаючи, що “оперативний наступний контроль здійснюється всередині звітного місяця після
вчинення процесу, що контролюється, операції або
дії відповідно до його якісної і кількісної характеристики”, а “періодичний наступний контроль
проводиться за певний звітний період часу за даними планів, кошторисів, норм і нормативів, первинних документів, виробничих, матеріальних і
інших звітів, записам у облікових реєстрах, звітності та іншим джерелам” [16, с.20]. З такою позицією важко погодитися, бо, як зазначалося вище, поточний контроль є оперативним, оскільки саме він,
а не наступний контроль зв’язаний з процесом
оперативного управління. Періодичний наступний
контроль також не можна виділяти окремо, бо коли
ми говоримо про періодичність, то маємо на увазі
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будь-яку форму контролю, а не лише наступний
контроль.
У літературі можна зустріти трактування наступного фінансового контролю як виду зовнішнього контролю [26, с. 64; 31, с. 49]. На наш погляд, наступний контроль є невід’ємною частиною
не лише зовнішнього, а й внутрігосподарського
контролю, крім цього, його здійснюють усі суб’єкти фінансових правовідносин у межах їх компетенції, тому із зазначеною позицією вчених важко
погодитися.
Наступний фінансовий контроль дозволяє
визначити стан фінансової дисципліни, причини її
порушення. Його особливістю є те, що поряд з виявленням фактів порушень фінансової дисципліни
і різного роду зловживань застосовуються заходи
для усунення виявлених недоліків і порушень,
здійснюється відшкодування завданої шкоди, винні
особи притягуються до відпові-дальності та намічаються заходи щодо запобігання відповідних порушень, покращання роботи підконтрольного
суб’єкта, що, у свою чергу, сприяє попередженню
таких порушень у майбутньому. Також до особливості даної форми контролю необхідно віднести те,
що під час його проведення всі сторони господарсько-фінансової діяльності вивчаються поглиблено, що дозволяє виявити недоліки попереднього і
поточного контролю.
Усі зазначені форми фінансового контролю:
попередній, поточний та наступний нерозривно
пов’язані між собою, взаємодоповнюють один одного. Застосування їх у єдності і взаємозв’язку робить контроль систематичним, дієвим, підвищує
його ефективність. І не можна не погодитися з Ковальовою Н.О., яка вважає, що якщо порушено рівновагу між попереднім, поточним і наступним
фінансовим контролем, то покладені на нього завдання не будуть виконані, знизиться його ефективність і дієвість. Фінансовий контроль може бути
використаний лише при умові правильного співвідношення між усіма трьома формами, лише в
цьому випадку він стає єдиним і неподільним [13,
с. 89]. Необхідно вказати на існування такої форми
фінансового контролю, а точніше банківського контролю, як вступний, який здійснюється до моменту створення банків і полягає у перевірці відповідних документів, що подаються для реєстрації.
Висновок. Автором підтримується позиція
вчених, які класифікують фінансовий контроль за
формами на попередній, поточний та наступний.
Така класифікація більш вдала, вона відображає
безперервний характер контролю та враховує всі
особливості, які існують під час його проведення.
Характеризуючи форми фінансового контролю,

зазначимо, що вони відрізняються за метою та часом проведення, а також певною мірою за
суб’єктами, які здійснюють контрольні повноваження.
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РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОДАТКОВОГО ПРАВА
Постановка проблеми. Українській державі, як і усім постсоціалістичним державам, до
регулювання податково-правових відносин у все
більшій мірі доводиться підходити з цивілізованих правових позицій та стандартів, враховувати
великий історичний досвід у цьому розвинутих
держав Заходу. Мова іде насамперед про регулювання суспільних відносин, які є предметом
податкового права, актами найвищої юридичної
сили – законами. Останнє зумовлено тим, що хоч
податкове право не регулює відносин власності –
як відомо, його предметом є перерозподільні суспільні відносини у сфері публічних фінансів –
проте ці суспільні відносини безпосередньо
пов’язані з відносинами власності, а тому є особливо чутливими, резонансними у суспільстві.
Особливе місце в системі джерел податкового права зайняли в постсоціалістичний період
рішення Конституційного Суду України. Їх безумовний та остаточний нормативний характер,
негайна безпосередня дія, загальнообов’язковість і юридична сила, що дозволяє інтерпретувати конституційні норми і оцінювати на цій підставі акти усіх гілок державної влади, а в разі
потреби визнавати їх повністю чи частково невідповідними чинній Конституції України, отже,
реально впливати як на нормотворчу, так і на
правозастосовну діяльність, надали рішенням
Конституційного Суду України особливої ваги.
В юридичній науці іде гостра полеміка
про правову природу рішень Конституційного
Суду. Вітчизняна теорія права та наука конституційного права, як і юриспруденція інших постсоціалістичних держав, лише почали досліджувати цей феномен. Тому позиції різних вчених
характеризуються великим діапазоном підходів
до проблеми, включно до протилежних, взаємовиключних, а їх висновки нерідко поверхові, хибують абсолютизацією окремих сторін цього
явища.Так, Р.З.Лівшиць розглядає рішення Конституційного Суду про відміну правових норм як
типові правові норми та поширює їх дію на невизначене коло суб’єктів [32, с.13]. На думку
М.В.Тесленко, сама Конституція України (положення, що встановлюють компетенцію Конституційного Суду України) визначає нормативний характер рішень, що приймаються цим судом [38, с.251]. Цілком протилежної позиції дот-

римується відомий теоретик та практик конституційного права В.М.Шаповал [44, с.29].
Як переконує аналіз літератури з даної
проблеми, найголовнішим з усіх дискусійних
питань є питання про те, чи можуть в принципі
розглядатися рішення Конституційного Суду у
якості джерела позитивного права держави? А
якщо так, то чим саме є рішення Конституційного Суду – нормативним актом, інтерпретаційним
актом, новим нетрадиційним джерелом права і
т.д.? В ході дискусії все частіше пропонується
законодавчо закріпити нормативний характер
рішень Конституційного Суду, як це має місце,
наприклад, у деяких країнах Заходу. Про це прямо йдеться, наприклад, у частині другій статті 94
Основного Закону ФРН [15, с. ], у § 31 Закону
ФРН про Федеральний конституційний суд [46,
р.38]; у частині четвертій § 56 Федереального
закону Австрії про організацію і здійснення Конституційного суду [48, р.281]; у частині другій
статті 40 органічного закону Іспанії про Конституційний суд [47, р.119], у законах ряду інших
держав Заходу [34, с.114-123]. До речі, саме таким шляхом пішли і частина пострадянських
держав – Азербайджан, Вірменія, Республіка Бєларусь, Казахстан, Литва [17, Ст.2; 18, Ст.3; 19,
Ст.72; 33, С.15].
Мета статті полягає в тому, щоб з’ясувати
правову природу рішень Конституційного Суду,
встановити на основі принципу соціального натуралізму, чим саме за своїм характером є ці рішення, дослідити, можуть чи ні рішення Конституційного Суду України розцінюватись як якісно
нове джерело податкового права України.
Поділяючи ідею про встановлення у майбутньому Законі України “Про нормативні правові акти України” спеціальної статті про нормативну природу рішень Конституційного Суду, як
мінімум, його постанов про тлумачення Конституції України, про неконституційність положень
законів та інших нормативних актів, про вирішення спорів щодо компетенції, вважаємо за необхідне підкреслити, що сама практика реагування органів державної влади на правові позиції
Конституційного Суду України, що склалася в
останні роки, по суті “de facto” надає його підсумковим рішенням та визначенням “з позитивним
змістом” характер нормативних актів. В цьому
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переконує уже набутий досвід роботи Конституційного Суду України по розгляду спірних питань та практика реагування на його рішення з
боку державних органів, що представляють усі
гілки влади.
Так, Конституційному Суду України неодноразово доводилось розглядати юридичні колізії, що виникали у сфері дії податкового права
чи з колізійних аспектів права в цілому, що мають для реалізації податково-правових норм безпосереднє значення. Так, Конституційний Суд
України в рішенні у справі за конституційним
зверненням Національного банку України щодо
офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про
зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) уточнив, що положення частини першої статті 58 Конституції України про
зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів у випадках, коли вони
пом’якшують або скасовують відповідальність
особи, “стосується фізичних осіб і не поширюється на юридичних осіб”[4, с.336]. Але це не
означає, що цей конституційний принцип не може поширюватись на закони та інші нормативноправові акти, які пом’якшують або скасовують
відповідальність юридичних осіб. Проте надання
зворотної дії в часі таким нормативно-правовим
актам, як вважає Конституційний Суд України,
“може бути передбачено шляхом прямої вказівки
на це в законі або іншому нормативно-правовому
акті”[4, с.336].
Якісно нові колізії, пов’язані з дією норм
податкового права України в часі, були породжені прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”
від 23 березня 1999 р. №539-ХІV [12, с.141-143].
Зокрема, цим Законом внесено зміни до Декрету
Кабінету Міністрів України “Про прибутковий
податок з громадян” від 26 грудня 1992 р. №1392 (далі – Декрет №13-92), Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” від 21 січня 1993 р. №7-93 (далі – Декрет №7-93) та Закону України “Про збір на обов’язкове державне
пенсійне страхування” від 26 червня 1997 р.
№400/97-ВР щодо об’єктів оподаткування та його розмірів. Так, згідно зі статтею 2 розділу ІІ
“Прикінцеві положення” даного Закону дія підпункту “е” і частини другої підпункту “з” пункту
1 статті 5 Декрету №13-92 (в редакції цього Закону) поширюється на правовідносини, які виникли з дня набрання чинності цим Декретом [12,
с.143], тобто їм була надана зворотня дія у часі.
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У зв’язку з останнім Президент України –
суб’єкт права на конституційне подання – порушив перед Конституційним Судом України питання про визнання неконституційним зазначеного Закону України, оспорив надання ним частині другій підпункту “з” пункту 1 статті 5 Декрету №13-92 зворотної дії в часі, оскільки це, на
його думку, “суперечить частині першій статті
58 Конституції України, за якою закони не мають
зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони
пом’якшують або скасовують відповідальність
особи” [5, с.364]. Президент України також стверджував, що статтею 2 розділу 1 оспорюваного
Закону України до Декрету №7-93 внесено зміни,
які порівняно з чинною редакцією Декрету значно зменшують коло операцій, за які сплачується
державне мито. Таке суттєве звуження бази
справляння державного мита, як зазначив він,
призведе місцеві бюджети до втрат. Прийняття
норм цього закону, на його думку, є порушенням
принципу, визначеного статтею 95 Конституції
України, за яким держава прагне до збалансованого бюджету [1, Ст.95], а також недодержанням
вимог статті 34 чинного тоді Закону України
“Про бюджетну систему України” щодо визначення джерел покриття скорочення надходжень
до місцевих бюджетів [8, с.65]. Глава держави
резюмував, що Верховна Рада України, прийнявши Закон України від 23 березня 1999 р., “порушила статті 6,8,19 Конституції України, згідно
з якими органи влади здійснюють свої повноваження відповідно до Конституції і законів України,
при цьому закони повинні прийматися на основі
Конституції України і відповідати їй”[5, с.364].
Голова Верховної Ради України у листі до
Конституційного Суду України заперечив викладене Президентом України обґрунтування і зазначив, що правозастосовна практика в Україні
[36, с.183], на відміну від прогресивної зарубіжної практики [40, с.136-144], передбачає включення доходів, одержаних від податку, корпоративних прав, набутих в обмін на безоплатно
отримані приватизаційні папери, до складу сукупного оподаткованого доходу громадянина, а
також стягнення у безспірному порядку з продавців таких корпоративних прав податку, прирівнюючи його до прибуткового податку з громадян, отриманого громадянином – продавцем за
неосновним місцем одержання доходів. Таким
чином, стверджував Голова Верховної Ради
України, закріпивши в даному Законі України
положення, що доходи громадян у таких випадках не оподатковуються, і надавши цим положенням зворотної сили, парламент фактично
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скасував відповідальність фізичних осіб за несплату прибуткового податку, нарахованого податковими органами на дохід, отриманий від відчуження майна, набутого в процесі приватизації
за приватизаційні або компенсаційні сертифікати, а також у межах пільгової приватизації до
моменту набрання чинності цим Законом. У листі Голови Верховної Ради України також зауважувалось, що “завищення ставок оподаткування
операцій з валютними цінностями (включаючи
цінні папери) могло б призвести до переміщення
таких операцій у неоподатковуваний (або тіньовий) сектор” [5, с.364-365]. Крім того, підкреслював він, приймаючи рішення про зменшення
ставки державного мита за посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна з п’яти до
одного відсотка, законодавець виходив з того,
що встановлення помірних ставок державного
мита за нотаріальне посвідчення договорів сприятиме легалізації дійсної вартості майна; такий
розмір державного мита реально може сплатити
кожен громадянин і тоді суб’єкти ринку нерухомості працюватимуть в однакових умовах. Що
стосується прагнення до збалансованості бюджету, то, як наголошувалося у листі Голови Верховної Ради України, законодавець у даному Законі
України передбачив не тільки скорочення доходів місцевих бюджетів, але й встановив нові норми, які розширюють базу оподаткування, що
веде до збільшення надходжень у місцеві бюджети [5, с.365].
Вирішуючи цю справу, Конституційний
Суд України постановив: 1) визнати такими, що
відповідають Конституції України (є конституційними) розділ 1 та статті 1, 3 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 23 березня 1999 р. №539-ХІV; 2) визнати
такою, що не відповідає Конституції України (є
неконституційною), статтю 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України” від
23 березня 1999 р. №539-ХІV: “Дія положень
підпункту “е” і другої частини підпункту “з”
пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 р. №13-92 “Про прибутковий податок з громадян” (в редакції цього
Закону) поширюється на правовідносини, які виникли з дня набрання чинності зазначеним Декретом Кабінету Міністрів України”; 3) припинити провадження стосовно конституційності пункту 2 статті 2 розділу І Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 23 березня 1999р. №539- ХІV, оскільки

Верховна Рада України 20 квітня 2000 р. внесла
зміни до оспорюваних підпунктів “а” і “б” пункту 3 статті 3 Декрету України №7-93 [5, с.366],
виклавши їх в іншій редакції [14].
Отже, пунктом 2 резолютивної частини
рішення Конституційного Суду України визнана
такою, що не відповідає Конституції України (є
неконституційною), стаття 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України” від
23 березня 1999 р. №539- ХІV, згідно з якою “дія
положень підпункту “е” і другої частини підпункту “з” пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. №13-92 “Про
прибутковий податок з громадян” (в редакції
цього Закону) поширюється на правовідносини,
які виникли з дня набрання чинності зазначеним
Декретом Кабінету Міністрів України”. Основним аргументом на користь такої позиції Конституційний Суд України вважає нібито очевидну
суперечність статті 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” зазначеного Закону вимогам частини
першої статті 58 Конституції України, за якою
“закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони
пом’якшують або скасовують відповідальність
особи” [1, Ст.58].
На нашу думку, цей аргумент непереконливий. Таку ж думку поділяє і суддя Конституційного суду України М.І.Козюбра [29]. Справжній зміст закріпленого у частині першій статті 58
Конституції України принципу незворотності дії
в часі законів та інших нормативно-правових актів не можна з’ясувати виключно на основі буквального тлумачення її словесної конструкції.
Адже текстуальний виклад принципу чи норми,
як відомо, з різних причин не завжди передає їх
істинний смисл. А тому часто доводиться вдаватися до інших прийомів тлумачення – історичного, телеологічного, системного, які дають змогу
поглибити знання про обставини виникнення
принципу, норми, їх мету і соціальне призначення, місце у правовій системі тощо [20, С.126-141;
22, с.129-135; 27, с.215-232]. Такого аналізу Конституційний Суд України не провів.
Тим часом, як свідчить історія, принцип
“закон зворотної сили не має” (lex ad praeterian
non valet) був сформульований ще давньоримськими юристами на протидію сваволі законодавця, який надавав зворотної сили законам, що погіршували становище людей, піддавали їх несприятливим наслідкам за дії, які на час їх вчинення визнавалися законними [21, с.101-105; 26,
с.71-109; 35, с.26-39]. Отже, мета цього прин-
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ципу – поставити заслін ущемленню прав і свобод людини з боку влади. Саме така спрямованість цього принципу робить його важливою гарантією безпеки людини і громадянина, їх довіри
до держави. Надання зворотної сили законам, які
передбачають розширення змісту та обсягу прав
і свобод людини і громадянина чи звільнення їх
від певних обов’язків, не може підірвати впевненість людей у стабільності свого правового становища. Та й сам принцип незворотності дії законів у часі за умов надання зворотної сили винятково тим, які поліпшують правове становище
особи, очевидно, не був би сформульований.
Як свідчать матеріали розглянутої Конституційним Судом України справи про податки,
статтею 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” надано зворотну силу
положенням підпункту “е” і частини другої підпункту “з” пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 1992 р. “Про
прибутковий податок з громадян” (в редакції
цього Закону), якими до сукупного доходу не
включаються: а) суми, одержувані в результаті
відчуження майна, що належить громадянам на
правах власності, за нотаріальне посвідчення або
за операції з відчуження якого сплачується державне мито чи плата за вчинення нотаріальних
дій, крім доходів, одержуваних від реалізації
продукції та іншого майна в результаті здійснення ними підприємницької діяльності (підпункт
“е”) [11, с.141]; доходи, одержані від відчуження
громадянами акцій та інших корпоративних
прав, які були набуті такими громадянами в процесі приватизації в обмін на їх приватизаційні
або компенсаційні сертифікати, а також у межах
їх пільгового придбання за власні кошти працівниками підприємств, що приватизуються, та особами, визначеними статтею 25 Закону України
“Про приватизацію майна державних підприємств” (частина 2 підпункту “з”) [9, с.108-109;
11, с.141]. Корпоративні права у розумінні законодавця України – це “право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його
частку (пай), включаючи права на управління,
отримання відповідної частки прибутку такої
юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства, незалежно від того, чи створена така юридична особа
у формі господарського товариства, підприємства, заснованого на власності однієї юридичної
або фізичної особи, або в інших організаційноправових формах” [13, с.317].
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Надавши зазначеним положенням Закону
України зворотної сили, парламент не тільки звільнив від оподаткування названі доходи громадян, а й фактично скасував відповідальність фізичних осіб за несплату прибуткового податку,
нарахованого податковими органами на доход,
отриманий від відчуження майна, набутого в
процесі приватизації за приватизаційні або компенсаційні сертифікати, а також у межах пільгової приватизації до моменту набрання чинності
цим Законом. З викладеного очевидно, що надання зворотної сили підпункту “е” і частині
другій підпункту “з” пункту 1 статті 5 Декрету
Кабінету Міністрів України “Про прибутковий
податок з громадян” (в редакції оспорюваного
Закону) спрямоване не на погіршення, а на поліпшення правового становища громадян, а тому
не суперечить меті і соціальному призначенню
принципу незворотності дії у часі законів та інших нормативно-правових актів. Тому статтю 2
розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України” Конституційний Суд України, на
нашу думку, мав би визнати конституційною. Це
цілком відповідало б не тільки зазначеному
принципу, а й духові Конституції України в цілому, згідно з якою людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою цінністю, а права і свободи
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави [1, Ст.3], а отже, і її
законодавчого органу. Повністю відповідала б
така позиція Конституційного Суду України і
закріпленому в Конституції України принципу
верховенства права [1, Ст.8]. Адже законодавець
вправі не тільки збільшувати, але й зменшувати
ставки податків чи скасовувати ті або інші податки цілком, що вже неодноразово мало місце і в
законотворчій практиці Верховної Ради України.
Конституційна заборона надавати законам
про податки зворотну силу поширюється тільки
на випадки погіршення становища громадянплатників податків. Як додатковий аргумент на
користь даного висновку наведемо правову позицію Конституційного Суду Російської Федерації за конституційним поданням у справі про податки. Вказавши на неконституційність надання
податково-правовим нормам зворотної дії в часі,
Конституційний Суд Російської Федерації також
зазначив, що “водночас Конституція Російської
Федерації не перешкоджає наданню зворотної
сили законам, якщо вони поліпшують становище
платників податків. При цьому сприятливий для
суб’єктів оподаткування характер такого закону,
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- підкреслюється у рішенні Конституційного Суду РФ, - повинен бути зрозумілим як платникам
податків, так і державним органам, що стягують
податки” [16, с.522].
Наведені приклади, як і в цілому практика
діяльності Конституційного Суду України, на
думку ряду дослідників, яку повністю поділяєм і
ми, дають достатні підстави для висновку про те,
що його рішення про визнання неконституційними законів, інших правових актів або їх окремих положень є складовою чинного законодавства і за критерієм ієрархії передують законам,
тобто займають в системі джерел права самостійне місце після Конституції України [25; 28].
Ухвалюючи рішення, Конституційний Суд України не встановлює нових норм права, оскільки це
не властиво його призначенню і повноваженням,
а лише “звільняє” систему законодавства від актів, що суперечать Основному Закону держави,
виконуючи тим самим, як влучно висловився
суддя Конституційного Суду України В.Тихий,
“функцію негативного правотворця” [38, с.69].
Саме в цьому контексті рішення Суду підпадають під визначення поняття нормативно-правового акта, оскільки ними фактично “скасовуються” вказані правові акти в цілому чи їх окремі
частини. Це має місце тому, як влучно зауважив
Ю.Л.Власов, що хоча тлумачення, що надає Конституційний Суд України, за своєю природою є
не автентичним, а делегованим офіційним тлумаченням, останнє внаслідок делегування Верховною Радою України Конституційному Суду
України своїх повноважень щодо офіційного
тлумачення Конституції і законів України “має
однакові юридичні ознаки з автентичним тлумаченням, яке надавала Верховна Рада України”
[23, с.264]. Однак висновок про те, що “акти
Конституційного Суду України, в яких він пропонує своє розуміння конституційних положень,
органічно пов’язані з конституційними нормами,
є невідривною складовою самої Конституції
України” [37, с.264], ми вважаємо хибним.
Ми повністю поділяємо висновок з цього
дискусійного питання відомого українського
вченого-конституціоналіста Ю.М.Тодики про те,
що об’єктивно будь-який інтерпретаційний акт
має допоміжний характер відносно нормативноправового акту тлумачення, що юридична сила
інтерпретаційних актів не може прирівнюватись
до сили нормативно-правових актів, тобто предмета тлумачення. Рішення Конституційного Суду України з питань офіційного тлумачення Конституції України чи конкретних законів за юридичною природою є, як резонно наголошує

Ю.М.Тодика, “підконституційними” та “підзаконними” [40, с.215]. Щоб не вступати в протиріччя з формальним розумінням доктрини розподілу та врівноваження влад, ряд відомих російських учених пропонують називати такі рішення Конституційного Суду “квазінормами”,
що, на думку вчених, ніскільки не применшує їх
загальнообов’язкового характеру, а тільки створює передумови для наступного визнання їх фактичного статусу – статусу норм права [30, с.107;
31, с.3-13; 42, с.53; 44, с.25-30].
Мають у юриспруденції місце і цілком
протилежні погляди на правову природу рішень
Конституційного Суду щодо визнання цілих нормативних актів чи їх частин недійсними. Зокрема, суддя Конституційного Суду України
В.М.Шаповал пише: “Що стосується визнання
нормативності вище зазначених актів Конституційного Суду, насамперед його рішень про офіційне тлумачення, то цього не слід робити, виходячи з принципів, покладених в основу самої
Конституції. Насамперед мова іде про принцип
розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову... Визнання за цими рішеннями
не тільки юридичної, але й нормативної природи
привело б до того, що Конституційний Суд
України був би поставлений над усім державним
механізмом і навіть над самою Конституцією
України” [43, с.113]. Нам видається цей висновок
відомого вченого-конституціоналіста недостатньо аргументованим, дискусійним, а його твердження – перебільшенням.
Ми погоджуємося з Ж.І.Овсеп’яном, що
особлива юридична сила рішень органів конституційної юрисдикції, яка відрізняє їх від актів
судів загальної юрисдикції та інших судових органів і водночас зближує з актами законодавства,
зумовлена тим, що рішенням цих органів з конкретних справ надається характер юридичного
прецеденту, тобто все-таки нормативна якість
[34, с.115]. Звідси наяву достатні підстави віднести рішення Конституційного Суду України про
невідповідність Конституції України законів
України, інших нормативно-правових актів чи їх
окремих частин до одного із самостійних джерел
права, в т.ч. і податкового права України, якому
в ієрархії системи джерел права належить місце
вслід за Конституцією України. Водночас розглядати ці рішення в якості складових частин
самої Конституції немає достатніх підстав.
Уважний аналіз правової природи рішень
Конституційного суду України та практики їх
застосування, співставлення їх з рішеннями і їх
характером судів конституційної юрисдикції ін-
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ших держав, дозволяє виділити ще один надзвичайно важливий аспект даної проблеми, а саме –
тлумачення букви і духу власне конституції держави, пристосування її таким чином до динамічних змін суспільного життя. Це з огляду на світовий досвід [37, с.11-88] незрівнянно кращий і
цивілізованіший шлях, чим часте внесення
кон’юктурних змін безпосередньо у Конституцію. Наприклад, у США аналогічне тлумачення Конституції здійснюється за допомогою доктрини «припустимих повноважень», яка складає
основу принципів конституційного тлумачення.
Корені цієї доктрини сягають справи Маккулах
проти Мериленду (1819 р.), в ході розгляду якої
було встановлено з допомогою принципу соціального натуралізму, що існують «всі необхідні
засоби для здійснення законних цілей Конституції,
які не заборонені її буквою й духом», а також
зроблено висновок, що «Конституція покликана
існувати у віках, має пристосуватися до різних
криз, що виникають у суспільстві» [49, с.316].
Своїм існуванням ця доктрина зобов’язана
статті 1 розділу 8 Конституції США. Тлумачення
цієї норми Верховним судом США затвердило
виключні права федерації у сфері фінансового
права та встановленні санкцій, що забезпечують
дотримання федерального права. Тлумачення у
відповідності з цією доктриною норми про регулювання міжнародної торгівлі породило до життя серію законів у сфері фінансового, цивільного
та трудового права, права охорони навколишнього середовища. Воно дозволило закріпити реальне верховенство федерації над штатами у ключових сферах життя суспільства.
Висновки. Отже, у практиці Конституційного Суду України мають місце дві групи актів, з
допомогою яких фактично здійснюється тлумачення Конституції: 1) акти офіційного нормативного тлумачення і 2) акти, у яких містяться казуальні тлумачення. Перші – це акти нормативної
дії, основне призначення яких полягає в реалізації норм Конституції. Нормативність акта тлумачення Конституції означає, що дія такого акта
поширюється на необмежене коло випадків та
суб’єктів, які реалізують відповідні норми. Звідси рішення Конституційного суду України про
невідповідність Конституції України, Законів
України, інших нормативно-правових актів чи їх
окремих частин належать до одного із самостійних джерел права, в т.ч. і податкового права
України, якому в ієрархії системи джерел права
належить місце вслід за Конституцією України.
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R.O. Gavryliuk
THE SOLUTIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE
AS A SOURCE OF THE FISCAL LAW
Summary
In the article for the first time in domestic financial-legal science the legal nature of the solutions of
the Constitutional court of Ukraine is explored, the conclusion is justified that they are an independent source
of its fiscal law and borrow in system of sources of the fiscal law a place at once after the Constitution of
Ukraine.
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Ступінь наукової розробки проблеми. Теоретичному дослідженню питань організації фінансового контролю й нагляду присвячено значну
кількість праць, але переважно іноземних вчених.
Серед основоположних праць у сфері організації
банківського нагляду можна назвати дослідження
Е. Шенга, В. Поліцатто. Ряд положень досліджувалися й у працях Ж. Матука, К. Гавальди і Ж. Стуфлє. Частково питання нагляду підіймалися при загальному розкритті статусу центрального банку
Л.В. Кротюком, К.Р. Тагірбековим, Я.А. Гейвандовим, В.П. Полковим тощо.
Мета статті полягає в тому, щоб організацію банківського нагляду в Україні розкрити на
більш глибокому рівні, оскільки значення банківського нагляду й контролю в забезпеченні стабільності національної банківської системи та підтримки довіри до неї з боку пересічних громадян і
суб’єктів підприємницької діяльності незаперечне.
Виклад основного матеріалу дослідження.
В Україні процес перевірок центральним банком
банківських установ складається переважно з проведення постійних перевірок на місці для того, щоб
упевнитися, що банк функціонує надійно, фінансові звіти надаються (регулюючому органу та громадськості) постійно у чітко вказаний термін і містять правдиву інформацію. Це є підтвердженням,
що банк виконує вимоги чинного законодавства –
як законів, так і підзаконних нормативно-правових
актів, які розробляються центробанком країни.
Причому наглядові перевірки досить часто можуть
проводитися позапланово, в довільній формі, при
врахуванні вибіркового та часткового методів проведення перевірки. Такий підхід дозволяє центробанку відтворити реальну картину діяльності банку
або його відокремленого підрозділу. При цьому за
методом проведення така перевірка може здійснюватися як у формі звичайної ревізії (у її фінансовоправовому розумінні) або у формі спеціальної поглибленої інспекції з метою виявлення шахрайства
чи загрози фінансового ризику.
В статті 71 Закону „Про банки і банківську
діяльність”, що регулює порядок проведення інспекційних перевірок на місцях, містяться норми,
які визначають мету та порядок проведення таких
перевірок [1]. Зокрема, перевірки здійснюються з
метою визначення рівня безпеки і стабільності
операцій банку, достовірності звітності банку і до-

тримання банком законодавства України про банки
і банківську діяльність, а також нормативноправових актів Національного банку України. За
часом проведення перевірки поділяються на планові та позапланові. Планові перевірки здійснюються відповідно до плану, затвердженого Національним банком України, не частіше одного разу
на рік. Про проведення планової перевірки Національний банк України зобов'язаний повідомити
банк не пізніше, ніж за 10 днів до його початку.
Національний банк України може прийняти рішення про проведення позапланової перевірки банку при наявності обґрунтованих підстав. Таке рішення має бути підписане Головою Національного
банку України або уповноваженою ним особою.
За організацією проведення перевірки поділяються на виїзні та безвиїзні. При виїзних перевірках банки зобов'язані забезпечити інспекторам
Національного банку України та іншим уповноваженим ним особам вільний доступ до всіх документів та інформації з дотриманням вимог чинного
законодавства , а при перевірці на місці - можливість вільного доступу в робочий час у всі приміщення банку. Крім того, законодавство покладає на
керівництво банку обов’язок призначити компетентного представника для надання необхідних документів та пояснень, а також забезпечення приміщенням для роботи працівників служби банківського нагляду Національного банку України [2].
Ведучи мову про проведення перевірок, які є
одним з методів пруденційного банківського нагляду, можна привести в якості прикладу діяльність Банку Італії. У 1993 році італійський „Закон
про банки” змінив законодавство, що регулювало
діяльність банків, у світлі Другої Директиви Європейського Співтовариства про банківську діяльність. До інструментів, доступних для банківського
нагляду, відносяться нормативні повноваження,
віддалений контроль та інспекції на місцях. Такі
процедури контролю й інспекцій переслідують подвійну мету: відстеження та аналіз інформації, що
надається банками; перевірку на відповідність нормативним положенням [12, с.183-185].
Безумовно, інспекції на місцях є для органів
нагляду найбільш ефективним способом отримання з перших рук картини реального положення банку. Водночас це вимагає часових витрат і людських ресурсів з обох боків: з боку контролера та з
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боку самого банку, що перевіряється. В середньому, в Італії, тривалість інспекцій складає від 4-х до
6-ти місяців, в інспекційній перевірці беруть участь
5-6 інспекторів Банку Італії. Інспекції на місцях
проводяться кожні 4-5 років у невеликих за розміром банках і кожні 8-9 років у більш великих банках. При цьому інспектори по нагляду складають
одну четверту частину всього персоналу, загальною чисельністю близько 500 осіб, що працюють в
сфері банківського нагляду Банку Італії. План інспекційних перевірок розробляється на початок
кожного року як філіями Банку Італії (на регіональній основі), так і Департаментом Інспекторату по
Нагляду. В залежності від розміру капіталу банку
розмежовується і наглядова компетенція працівників центрального банку. Невеликі банки перевіряються тими ж службовцями філій Банку Італії, що
виконують звичайний віддалений нагляд. Великі
банки перевіряються інспекторами Головної контори при підтримці персоналу трьох відділів (планування, аналізу звітності, адміністративного відділу). Кінцева рейтингова оцінка являє собою середнє цифрових рейтингів, що виставляються по кожному з таких аспектів: адекватність капіталу, ризик,
доходність, організація, ліквідність. Кожний аспект
отримує рейтинг від 1 (добре) до 5 (дуже погано).
Окрему увагу НБУ приділяє питанням організації і проведення валютного контролю. Зокрема,
з 20 жовтня 2002 року увійшло в чинності Положення про порядок проведення виїзних перевірок
щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України, затверджене постановою Правління НБУ від
20.09.2002 № 352 та зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 09.10.2002 за N 818/7106.
До уповноважених осіб, що здійснюють виїзні перевірки у сфері дотримання вимог валютного
законодавства, віднесено працівників Департаменту валютного контролю та ліцензування, відділу
валютного ліцензування і контролю Операційного
управління НБУ, управління контролю валютних
операцій Головного управління НБУ по місту Києву і Київській області, відділів валютних операцій і
контролю Головного управління НБУ в АРК та
територіальних управлінь центробанку. Але вимоги зазначеного акта не поширюються на перевірки пунктів обміну іноземної валюти, порядок та
організація проведення яких визначаються відповідним нормативно-правовим актом Національного банку [3].
Планові перевірки дотримання валютного
законодавства проводять уповноважені працівники
Департаменту і валютних підрозділів (далі - уповноважені працівники) не частіше одного разу на
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рік відповідно до плану перевірок, який складає на
кожний рік Департамент і валютні підрозділи та
затверджує Голова Національного банку або його
заступник. До плану перевірок включаються такі
банки та фінансові установи: щодо яких отримана
письмова інформація про порушення ними валютного законодавства; аналіз статистичної звітності
яких свідчить про можливі порушення валютного
законодавства; протягом двох років жоден із структурних підрозділів яких у регіоні не перевірявся відповідним валютним підрозділом або Департаментом.
Позапланові перевірки дотримання валютного законодавства проводять уповноважені працівники за наявності обґрунтованих підстав, до яких,
зокрема, належать: матеріали перевірок, документи
органів валютного контролю, інших державних
контрольних і правоохоронних органів, результати
аналізу статистичної звітності, що свідчать про
можливі порушення валютного законодавства, виявлені негативні тенденції на валютному ринку
України. Позапланові перевірки дотримання валютного законодавства призначають за рішенням Голови НБУ або уповноваженої ним особи, що оформляється у формі розпорядження. Здійснення позапланових перевірок дотримання валютного законодавства валютними підрозділами обов'язково попередньо узгоджується з відповідним Департаментом.
За результатами проведення виїзних перевірок повинен складатися акт перевірки, в якому містяться обов’язкові реквізити (зокрема, 1) назву банку, що перевірявся; 2) прізвище та ініціали керівника банку; 3) місце проведення перевірки; 4)
строк проведення перевірки; 5) дату та номер розпорядження та/або доручення на перевірку; 6) вид
перевірки (планова чи позапланова); 7) метод проведення перевірки: комплексний чи за окремими
питаннями ; 8) період, за який проводилася перевірка; 9) порядок здійснення перевірки: суцільний чи
вибірковий; 10) прізвища, ініціали та посади керівника та членів робочої групи; 11) дату складання
акта; 12) що було встановлено під час перевірки.
Якщо під час перевірки були виявлені порушення
банківського законодавства, то такі порушення повинні бути в обов’яз-ковому порядку відображені в
акті перевірки із зазначенням конкретних статей
законодавчих актів та пунктів нормативно-правових актів НБУ, вимоги яких були порушені. Відображаються також факти протидії проведенню перевірки (якщо такі були).
Акт складається не менше ніж у двох примірниках і підписується не пізніше останнього дня
перевірки всіма членами робочої групи (уповноваженим працівником) та керівником банку (фінансової установи). Керівник банку зобов'язаний за-
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безпечити надання на усну чи письмову вимогу
керівника робочої групи (уповноваженого працівника) засвідчених копій потрібних йому матеріалів
і документів. У разі неподання окремих документів
керівник банку надає щодо цього письмові пояснення. Цей факт відображається в акті перевірки. У
разі відмови відповідальних працівників банку в
поданні будь-яких матеріалів і документів, потрібних для здійснення перевірки дотримання валютного законодавства, акт складається та підписується не пізніше ніж на другий день перевірки. Пропозиції та висновки за результатами перевірки подаються на розгляд керівникові перевірки не пізніше
10 робочих днів від дня її закінчення.
При здійсненні безвиїзного контролю фінансового положення банків працівниками служби
банківського нагляду ключову роль відіграє банківська статистика. Однак тільки перевірка на місці
може дати детальну інформацію про операції, процедури, систему контролю і процес керівництва
банком, яка необхідна для оцінки фінансового становища банку і його відповідності вимогам банківського законодавства. Як і при здійсненні інших
форм фінансового контролю, за центробанком закріплено право для здійснення своїх повноважень
щодо нагляду безоплатно одержувати від банків
інформацію про їх діяльність та пояснення з окремих питань діяльності банку. Такі ж вимогу розповсюджуються і на будь-яку звітність афілійованої
особи банку щодо взаємовідносин з банком з метою визначення впливу відносин з афілійованою
особою на стан банку.
Тепер НБУ намагається розширити свої повноваження в частині проведення перевірок підприємств, пов’язаних з банківськими установами. Відповідно підготовленому НБУ проекту змін до постанови про консолідовану звітність, під перевірку
центробанку може підпасти будь-який об’єкт господарювання, який володіє не менше ніж 10 % акцій банку.
Розширюються вимоги щодо звітності материнського банку (його також можуть назвати
центральним кооперативним банком) [4; 5]. Такий
ранг може бути присвоєний у двох випадках: якщо
частка у статутному капіталі іншої юридичної особи, що належить банку, складає не менше 105; якщо банк, що не володіє акціями, може здійснювати
вплив на діяльність підприємства. При цьому під
впливом розуміють можливість призначати або
звільняти більшість членів адміністративного,
управлінського або наглядового органу юридичної
особи, впливати на визначення кредитної, інвестиційної та облікової політики, на прийняття рішень з
основних напрямків діяльності юридичної особи

через укладені угоди або іншим шляхом. На жаль,
відсутня вказівка на методи, якими повинні керуватися ревізори центробанку, коли почнуть визначати такі можливості, здійснюючи свої наглядові
повноваження. Крім того, материнський банк повинен складати консолідовану звітність, включаючи дані всіх учасників своєї консолідованої звітності. Відповідальність за достовірність усіх даних
буде нести керівництво материнського банку, яке,
таким чином, буде вимушений перевіряти інформацію, що йому передають учасники консолідованої групи.
Інформація, що надається банками та їх афілійованими особами, буде зберігатися як в НБУ,
так і в Державній податковій адміністрації України, з якою центробанк не так давно підписав угоду
про співробітництво. В той же час законодавством
встановлено заборону надавати матеріали перевірки третім особам у разі, якщо в матеріалах перевірки відсутні дані про факти порушень законодавства. Крім того, стаття 63 Закону „Про Національний
банк України”, що встановлює обмеження вимог
центробанку, визначає, що Національний банк не
має права вимагати від банків виконання операцій
та інших дій, не передбачених законами України та
його нормативно-правовими актами.
Аналізуючи міжнародні стандарти діяльності
супервізорів, можна визначити такі основні аспекти діяльності банків, що охоплюються при проведенні перевірок фінансового стану банків.
1. Визначення фінансового стану банку та
якості операцій, що проводяться. В ході перевірки
здійснюється інвентаризація активів та каси, стан
дотримання заходів внутрішнього контролю, правильність ведення документації та дотримання
встановлених правил.
2. Оцінка якості управління охоплює декілька напрямків. По-перше, оцінюється якість контролю керівництва з боку управлінського органу (наприклад, Ради директорів або Правління), а також
повноваження, що їм надані та порядок їх здійснення. З іншого боку, оцінюється відповідність
персоналу посадам, що вони обіймають, порядок
перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також
ієрархічна структура банку.
3. Контроль за дотримання законів і нормативно-правових актів центробанку. Включає в себе, як
правило, перевірку документації та дотримання чинного законодавства і встановлених методик.
4. Перевірка ведення бухгалтерської звітності. Дається оцінка правильності й точності ведення
документації по банківських угодах, виконання
санкцій та дотримання рекомендацій, що отримані
внаслідок аудиторських перевірок.
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5. Перевірка якості активів. Включає повний
огляд кредитної політики, що розроблена керівництвом банку, і здійснюється за такими напрямками:
співвідношення кредитів, що видаються юридичним особами та громаддям; види цінних паперів,
що є застосовними для банківської діяльності; порядок оцінки; межові розміри позичок; методологія
оцінки кредиту; контроль кредитоспроможності та
зворотності кредиту; створення резервів для покриття збитків по кредитних операціях. Крім того,
перевіряючи якість активів, ревізори дивляться на
схильність до ризиків по відношенню до іншого
майна, зокрема землі, спо-руд, портфеля довгострокових облігацій, валютної позиції тощо.
6. Оцінка платоспроможності банку. За підсумками, що отриманні ревізорами від застосування попередніх методів, здійснюється загальна оцінка платоспроможності банку та здійснюється аналіз бухгалтерського балансу, що надається банком.
Як свідчить практика, в залежності від того, є
банк стабільним чи ні, інспектування може здійснюватися за двома основними напрямами. Якщо
банк є стабільним, контроль зводиться, головним
чином, до перевірки його рентабельності, організаційної структури і положення на ринку. Інспектор
швидко перевіряє ті елементи, на яких заснована
міцність положення банку. Якщо банк є стабільним
і „здоровим”, час проведення перевірки є мінімальним. Інспектори, як правило, зосереджують свою
увагу на інформації, що доповнює вже наявну доступну, шляхом пруденційного нагляду, картину
загальної діяльності банку.
Навпаки, якщо банк нестабільний, інспектор
повинен не лише провести загальну повну перевірку, а і зосередити свою увагу на аналізі причин і
наслідків специфічних проблем, що є підставою
для відсутності стабільного положення банку на
фінансовому ринку.
Постановою Правління Національного банку
України від 20.03.98 № 114 "Про затвердження
Положення про організацію внутрішнього аудиту в
комерційних банках України" та Постановою Правління НБУ від 15.03.99 №110 "Про внесення змін
до Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України" регламентується
порядок створення і організація роботи служби
внутрішнього аудиту в банках. Враховуючи вимоги Положення та з метою надання методичної допомоги у роботі служб внутрішнього аудиту банків, Постановою Правління НБУ від 20.07.99 №
358 затверджено "Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України".
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Ще у 1999 році за повідомленням Управління по роботі з проблемними банками НБУ констатувалося, що в основі оцінки стану банку застосовується система аналізу ефективності роботи та
фінансового стану банку CAMEL. Суттєво, що
стан окремих банків, які перебувають в режимі фінансового оздоровлення, значно краще, ніж окремих банків, що працюють в загальному режимі. Це
пояснюється тим, що перед виведенням проблемного банку з режиму фінансового оздоровлення в
загальний режим такий банк “доводиться” до нормального фінансового стану, і лише після цього
випускається в загальний режим.
Неодноразово траплялися ситуації, коли
Правління НБУ приймає рішення про ліквідацію
комбанків, але процедура ліквідації – не одноденна, цей процес розтягується іноді на декілька років.
Іноді “поставлені” на ліквідацію КБ можуть бути
“перекуплені” працюючими банками. Так, наприклад, сталося із банком “Сервіс” (м. Ужгород),
який був “поставлений” на ліквідацію, але Укргазбанк погодився його приєднати до себе, і тепер на
базі КБ “Сервіс” в Ужгороді працює філія Укргазбанку. В основному ж такі банки більш доцільно
ліквідовувати, тому що за кожним з них тягнеться значна кількість фінансових проблем – неповернених у строк кредитів, значна дебіторська
заборгованість.
Уже у 2000 році Комісія із банківського нагляду НБУ призупинила діяльність окремих пунктів банківських ліцензій 29 комерційним банкам у
зв`язку з невиконанням ними затверджених раніш
програм докапіталізації. За словами директорами
Департаменту пруденційного нагляду НБУ Віктора
Зінченка, у кожного з цих банків призупинено дію
двох і більше ліцензій. У липні 2001 р. був позбавлений ліцензії на право банківської діяльності АКБ
„Україна”. Ситуація, що виникла коло агропромбанку, поставила під загрозу інтереси майже 1,8
млн вкладників – фізичних осіб і понад 200 тис.
юридичних осіб. Це зачепило інтереси загалом
майже 8,5 млн громадян України. Сума боргових
зобов’язань банку перевищила 1 млрд гривень [15].
Висновки. Отже, можна констатувати, що
саме орган банківського нагляду повинен мати
найбільш повну інформацію щодо банківської системи в цілому й виступати найбільш кваліфікованим органом для надання пропозицій уряду
країни. А спроможність банківського нагляду бути
суворим по відношенню до банків, створюючи при
цьому економічно ефективні умови діяльності,
сприятиме забезпеченню фінансової стабільності
всієї банківської системи.
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V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ.
ПРОКУРАТУРА
УДК 347
© 2003 р. С.І. Нежурбіда
Чернівецькій національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПИТАННЯ УСВІДОМЛЕННЯ ОСОБОЮ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ХАРАКТЕРУ
СВОГО ДІЯННЯ ПРИ ЗЛОЧИННІЙ САМОВПЕВНЕНОСТІ
Постановка проблеми. В ст. 25 Кримінального кодексу України (далі – КК України) передбачається два види необережної вини – самовпевненість і недбалість, кожен з яких має специфічні особливості і заслуговує на самостійний
розгляд. Особливого та самостійного розгляду,
на нашу думку, потребує такий вид необережності, як злочинна самовпевненість. Відомо, що
питання усвідомлення особою суспільно небезпечного характеру свого діяння при злочинній
самовпевненості – одне з дискусійних у теорії
кримінального права. Суть проблеми полягає в
тому, що в ч. 2 ст. 25 КК України при характеристиці інтелектуальної сторони психічної діяльності суб'єкта при злочинній самовпевненості законодавцем вказується лише на передбачення можливості настання суспільно небезпечних наслідків і не дається характеристика стану свідомості
винної особи щодо самої дії, як це робиться при
визначенні умислу. В юридичній літературі неодноразово висловлювались судження про те, що
усвідомлення особою суспільно небезпечного
характеру свого діяння при злочинній самовпевненості безперечно існує, що це є прогалиною
закону, а усунення такої прогалини повинно бути
здійснено теорією і практикою, і бажано законодавчим шляхом.
Справді, відсутність у законі характеристики стану свідомості по відношенню до діяння
при самовпевненості породжує спори з приводу
цього питання, ускладнює відмежування і самовпевненості від умислу, що веде до помилок у
судовій практиці при розмежуванні умисних і
необережних злочинів. Отже, виникає потреба у
розгляді питання усвідомлення особою суспільної небезпечності свого діяння при злочинній
самовпевненості.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Існує широке коло публікацій з правових проблем необережності російських науковців сучасності - М.С.Грінберга, П.С.Дагеля, В.Є.Квашиса
110

І.І.Карпеца, В.Ф.Кіріченко, В.М.Кудрявцева,
Н.Ф.Кузнецової,
О.І.Рарог,
Т.В.Церетелі,
В.Г.Макашвілі, Б.Курінова, М.Г.Угрехелідзе,
І.Л.Шрага, які на думку В.Нерсесяна допомагають зрозуміти механізм необережних злочинів
[14, c.6-7]. Серед українських дослідників злочинної необережності варто назвати про
Б.І.Вихристенко, В.О.Глушкова, С.В.Гончаренко,
Ю.Л.Заросинського, І.П.Лановенка, Ф.О.Лопушанського, А.М.Кандибову, В.Комаху, О.М.Костенко, Н.Б.Чабан [18]. О.І. Рарог писав, що особою при легковажності достатньо чітко усвідомлюються ознаки небезпечного діяння, що вчиняється [20, c.62]. Ю.Д.Блувштейн вважає, що для
теорії і практики профілактики злочинів корисне
використання даних, що характеризують психічне ставлення винного до вчиненого, – на основі
цієї ознаки всі злочини поділяються на умисні і
вчинені через необережність [19, c.41]. П.С.Дагель указує на психічне ставлення суб’єкта до
вчинюваного діяння і його наслідків як на один з
необхідних елементів змісту необережного злочину [5, c.36], і на той факт, що в необережності,
як і в умислі, тільки в іншій формі, проявляється
негативне ставлення суб’єкта до інтересів суспільства [5, c.53]. До того ж П.С.Дагелем було запропоновано власне визначення злочинної необережності, яке містить, на його думку, характеристику суб’єктивного критерію всіх видів необережності, відповідно до якого „Злочин визнається вчиненим з необережності, якщо особа, яка
його вчинила, не усвідомлювала, але була повинна і могла усвідомлювати суспільно небезпечний характер свого діяння або бездіяльності та
або передбачала можливість його суспільно небезпечних наслідків, але легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна
була і могла їх передбачати” [6, c.167]. Р.Т.Нуртаєв, вважаючи за правомірне в кримінальноправовій нормі, яка регламентує відповідальність
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за злочинну необережність, диференціювати
кримінальну відповідальність за випадки грубої
недбалості і злочинної неввічливості, запропонував власне визначення необережності, врахувавши стан свідомості суб’єкта необережного злочину, що, на його думку тільки б удосконалило б
в цілому кримінальну політику в сфері боротьби
з необережними видами злочинів та сприяло б
підвищенню охоронної і правозастосовчої ефективності кримінального закону за необережні
злочини [16, c.57]. К.Ф.Тихонов займає позицію,
згідно з якою при самовпевненості у особи існує не
усвідомлення суспільної небезпечності дії, а лише
можливість такого усвідомлення [24, c.86-87].
Узагальнивши позиції вчених, можна зробити висновок, що протиріччя щодо суті необережної вини полягає в тому, що одна група вчених виключає можливість усвідомлення особою
при обох видах необережності [7, c.16; 25, c.65].
Інші, відповідно – усвідомлення тільки лише при
злочинній самовпевненості [13, c.111; 17, c.369;
21, c.12-13], або ж тільки при злочинній недбалості [2, c.39; 8, c.18-19; 11, c.48].
Отже, через невизначеність у поглядах,
однією з центральних проблем дослідження
злочинної самовпевненості залишається проблема наявності в особи, яка вчиняє злочин при
злочинній самовпевненості, усвідомлення суспільно небезпечного характеру свого діяння.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувати ступінь наукової розробки проблеми; з’ясувати наявність або відсутність усвідомлення винною особою суспільно
небезпечного характеру свого діяння при злочинній самовпевненості; дослідити проблему
відмежування злочинної самовпевненості від непрямого умислу за інтелектуальною стороною
психічної діяльності; внести пропозиції по вирішенню проблеми, яка стала об’єктом дослідження у даній статті.
Виклад основного матеріалу дослідження. Законодавець в ч. 1 ст. 25 КК України фіксує
поділ необережності на злочинну самовпевненість та злочинну недбалість, і передбачає, відповідно, можливість вчинення необережного діяння (дії або бездіяльності) самовпевнено або
недбало. Частиною 2 ст. 25 КК України передбачено: „Необережність є злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого
діяння (дії або бездіяльності), але легковажно
розраховувала на їх відвернення” [10, c.11]. Отже, законодавцем при визначенні злочинної самовпевненості вказується на 1) передбачення

особою того, що в результаті її дії (або бездіяльності) можуть настати суспільно небезпечні наслідки; та на 2) легковажне сподівання особи відвернути настання суспільно небезпечних наслідків. Отже, як причину вчинення особою необережної дії при злочинній самовпевненості,
що випливає із законодавчого визначення в
ч.2 ст.25 КК України, можна виділити переоцінку значення факторів і обставин, які, на
думку особи, повинні були перешкодити настанню наслідків.
На сьогодні законодавче визначення злочинної самовпевненості залишається незмінним
на протязі дії КК України 1960 р., 2001 р. Однак,
на нашу думку, відсутність вказівки в законі на
усвідомлення винною особою суспільно небезпечного характеру своїх дій при злочинній самовпевненості не дає підстав вважати, що особа їх
не усвідомлює, оскільки фактичні ознаки діяння
відображаються у її свідомості. При порівнянні
психологічних механізмів акту поведінки особи
при умисних і необережних діяннях, можна дійти до висновку, що вони не відрізняються, оскільки в обох випадках спостерігається визначене
ставлення особи до власних дій (бездіяльності) і
наслідків, що настали. Така різниця несе, на думку В.Нерсесяна, лише нормативний характер [15,
c.64-65]. Як вбачається з законодавчого формулювання злочинної самовпевненості (так і злочинної недбалості), ознака усвідомлення особою
суспільної небезпечності власних дій або бездіяльності виключена, хоча реально така ознака існує [22, c.58-70]. Існує вона тому, що особа, передбачаючи суспільну небезпечність наслідків
від свого діяння, не може не усвідомлювати характер такої дії. Тому вважаємо, що злочинна
самовпевненість, яка полягає в суб’єктивній впевненості особи, що злочинні наслідки не настануть, розповсюджується і на усвідомлення нею
властивості власної дії (бездіяльності).
В.Нерсесян підкреслює, що усвідомлювати суспільну небезпечність діяння можна лише
при передбаченні суспільно небезпечних наслідків, оскільки не передбачення наслідків є похідним від усвідомлення суспільної небезпечності,
а, навпаки, без передбачення наслідків практично важко усвідомити суспільну небезпечність
діяння [15, c.64-65]. Справді, законодавче формулювання зближує зміст інтелектуального моменту злочинної самовпевненості з інтелектуальним моментом непрямого умислу – таке зближення відображається у передбаченні можливості настання суспільно небезпечних наслідків.
Відмежування непрямого умислу від злочинної
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самовпевненості є також однією з центральних
проблем у науці кримінального права, і як наслідок, у результаті їх невирішення – виникають
особливі утруднення відокремлення самовпевненості від непрямого умислу у слідчій та судовій
практиці [1, c.9]. Відрізняють самовпевненість
від непрямого умислу їх вольові ознаки, тому що
при непрямому умислі особа свідомо припускає
настання суспільно небезпечних наслідків, а при
самовпевненості розраховує на їх відвернення,
але цей розрахунок є недостатнім, легковажним.
Так, хоч інтелектуальна сторона самовпевненості
і характеризується так само, як і непрямий умисел "передбаченням", але передбаченням лише
можливості настання суспільно небезпечних наслідків, що за об'єктивною обстановкою вчиненого і суб'єктивним уявленням її винним суттєво
розрізняється. У загальній формі характер передбачення шкідливих наслідків при самовпевненості, на відміну від непрямого умислу, вдало визначив М.С.Таганцев, який писав, що "той, хто
діє, якщо можна так виразитись, усвідомлює можливість вчинення злочинної дії in abstracto, але
не усвідомлює можливості її настання
in
concreto" [23, c.608].
Отже, при самовпевненості особа передбачає абстрактну можливість настання шкідливих наслідків, що правильно було підкреслено у
свій час В.Г. Макашвілі [12, c.21] і що відповідає
дійсності.
Правильне розуміння характеру передбачення дає можливість розкрити і стан свідомості
винної особи по відношенню до самої дії. Форми
вини визначаються в залежності від ступеня усвідомлення особою характеру вчинюваних дій
(бездіяльності), і передбачення шкідливих наслідків, при одночасному врахуванні змісту і
спрямованості волі винної особи.
Сама дія при самовпевненості завжди
представляє собою порушення певних правил
обережності. Правила обережності, які порушуються особою при самовпевненості, можуть бути
закріплені в певних правових нормах, що забезпечують безпеку діяльності в різноманітних сферах соціального життя, найчастіше пов'язаних з
використанням техніки і джерел підвищеної небезпеки. Специфічною особливістю самовпевненості є те, що при цьому виді необережності
завжди має місце свідоме (усвідомлене) порушення правил обережності. При самовпевненості
винна особа усвідомлює факт порушення нею
правил обережності і, як указано в законі, передбачає можливість настання суспільно небезпечних наслідків. Однак, як уже було відзначено, в
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законі не дається характеристики стану свідомості винної особи по відношенню до основної об'єктивної властивості дії - суспільної небезпеки:
чи усвідомлює винна особа суспільно небезпечний характер своїх дій?
Самовпевненість відрізняється від непрямого умислу обома моментами інтелектуальної сторони психічної діяльності - як характером
передбачення, так і станом усвідомлення. При
непрямому умислі особа передбачає, як і при самовпевненості, можливість настання шкідливих
наслідків, але як було відзначено, з більшою
ймовірністю і свідомо допускає їх настання. Ці
обставини і лежать в основі наявності у суб'єкта
в момент вчинення дії усвідомлення його суспільно небезпечного - злочинного характеру. При
цьому, як правильно підкреслюється в літературі,
непрямий умисел передбачає наявність усвідомлення суспільно-небезпечного характеру, коли
"особа знає певні фактичні обставини і розуміє їх
кримінально-правове значення, а саме: особа
знає, що її дії спрямовані проти певного об'єкта і
спроможні спричинити йому вказану у відповідному складі злочину шкоду, і що відсутні будьякі істотні перешкоди, які спроможні не допустити настання даної шкоди" [9, c.14].
При самовпевненості і ступінь імовірності настання шкідливих наслідків значно менший,
ніж при непрямому умислі, а головне - особа
розраховує на їх відвернення, покладаючись на
цілий ряд реально існуючих суб'єктивних і об'єктивних факторів, здатних, за її думкою, не допустити настання шкідливих наслідків. Вольовий
момент при характеристиці злочинної самовпевненості знаходить вираження в формулі закону,
яка гласить про розрахунок винної особи на усунення суспільно небезпечних наслідків. Саме
завдяки цьому розрахунку винна особа, передбачаючи можливість настання шкідливих наслідків, спрямовує свої розумові і фізичні зусилля,
тобто свою волю на усунення цих наслідків.
Приймаючи рішення діяти, особа впевнена на
підставі своїх розрахунків у тому, що шкідливі
наслідки не настануть, а ії дії не носять суспільно
небезпечного (злочинного) характеру. Як відзначається в юридичній літературі, вольова сторона
розрахунку винної особи при самовпевненості
складається з активного бажання ненастання суспільно небезпечних наслідків, з того, що розрахунок
щодо їх усунення є одним із мотивів вчиненої особою дії [4, c.134]. Нарешті, в ряді випадків самовпевненості недопущення суспільно небезпечних
наслідків, можливість яких передбачає суб'єкт, є
метою його дій [12, c.20].
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І тут важливо відзначити, що саме проблема визначення легковажного розрахунку на
відвернення суспільно небезпечного наслідку
вважається найбільш складною і теоретично, і
практично. Злочинна самовпевненість яскраво
опосередковує поразку суб'єкта при взаємодії з
зовнішнім світом (особливо технікою). В цьому плані М.С.Грінберг справедливо порівнював
злочинну самовпевненість із замахом на злочин:
"Розходження між тим і іншим полягає в тому,
що при необережності дії особа зазнає невдачі в
спробі контролювати дію розв'язаних нею сил, а
при замаху - у спробі змусити певні сили діяти в
заданому напрямку" [3, c.98].
Вина ж суб'єкта полягає в тому, що його
розрахунок виявляється легковажним, він неправильно оцінює обставини, на які покладається.
Хоча якщо відноситись більш вдумливо, застосувавши свої інтелектуальні можливості, винна
особа могла б усвідомити недопустимість подібної поведінки.
Висновок перший. У кримінальному законі нашої держави відсутні характеристики стану
свідомості по відношенню до свого діяння при
злочинній самовпевненості, що породжує спори
з цього приводу, ускладнює відмежування самовпевненості від непрямого умислу, що веде до
помилок у судовій практиці при розмежуванні
умисних і необережних злочинів, а проблема наявності у особи, яка вчиняє злочин при злочинній
самовпевненості, усвідомлення суспільно небезпечного характеру свого діяння, залишається, через
відсутність єдиної думки науковців, однією з
центральних проблем у кримінальному праві.
Висновок другий. Як причину вчинення
особою необережної дії при злочинній самовпевненості, що випливає із законодавчого визначення в ч.2 ст.25 КК України, можна виділити переоцінку значення факторів і обставин, які, на думку особи, повинні були перешкодити настанню
наслідків. Відсутність вказівки в законі на усвідомлення винною особою суспільно небезпечного характеру свого діяння при злочинній самовпевненості не дає підстав вважати, що особа
його не усвідомлює, оскільки фактичні ознаки
діяння відображаються у її свідомості. Ознака
усвідомлення особою суспільної небезпечності
власних дій або бездіяльності при злочинній самовпевненості реально існує.
Висновок третій. Злочинна самовпевненість відрізняється від непрямого умислу обома
моментами інтелектуальної сторони психічної
діяльності - як характером передбачення, так і
станом усвідомлення, причому при самовпевне-

ності особа передбачає абстрактну можливість
настання шкідливих наслідків. Хоча інтелектуальна ознака, яка міститься в передбаченні можливості настання суспільно небезпечних наслідків зближує злочинну самовпевненість і непрямий умисел, однак правильне розуміння характеру
передбачення дає можливість розкрити стан свідомості винної особи по відношенню до самої дії.
Висновок четвертий. Виникає необхідність у доповненні законодавчого визначення
поняття злочинної самовпевненості, вказавши,
що при злочинній самовпевненості особа усвідомлює небезпечний характер свого діяння. Запропоноване доповнення давало б характеристику
стану свідомості винної особи по відношенню до
суспільної небезпеки вчинюваного нею діяння.
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S.I. Nezhurbida
QUESTION OF COMPREHENSION BY THE PERSON OF SOCIALLY DANGEROUS
CHARACTER OF THE ACT AT CRIMINAL SELF-CONFIDENCE
Summary
In article the degree of scientific working up of a problem of comprehension by the person of socially
dangerous character of the act at criminal self-confidence is analyzed. The author determines presence of
comprehension by the guilty person of socially dangerous character of the act at criminal self-confidence;
investigates a problem of differentiation of criminal self-confidence from indirect intention on the intellectual side of mental activity; brings offers under the decision of a problem which became object of research in
given article.
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КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ЗЛОЧИНИ
У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ В СКЛАДІ ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Постановка проблеми. Перехід України
до економіки ринкового типу, в силу цілого ряду
як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів, супроводжується криміналізацією багатьох сфер
суспільного життя, а особливо господарської діяльності. Зміни, що проходять в економіці, а саме: виникнення і розвиток новітніх форм економічних відносин принесли не тільки певні позитивні результати, але й призвели до значного
зростання економічної злочинності. Особливо
небезпечними стали організовані форми злочинної діяльності у господарському житті країни.
Масштаби і соціальні наслідки цих явищ в українському суспільстві вимагають постійного поглиблення наукових досліджень з метою врахування (у ході здійснення) соціально-економічної,
правової політики та правозастосовчої практики.
У зв’язку з цим важливого значення набула і потреба у кримінологічних дослідженнях осіб, які
вчиняють злочини в сфері економіки у складі
злочинних організацій, а особливо організаторів
і керівників, які є ініціаторами та натхненниками
організованих форм злочинної діяльності у сфері
господарювання.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Особі злочинця як предмету кримінологічного
дослідження завжди приділялось багато уваги у
кримінології. Цьому питанню присвятили свої
дослідження В. Н. Кудрявцев, І. І. Карпєц, Б. В.
Коробєйніков, А. І. Долгова, Б. С. Волков, А.П.
Закалюк , Ю.М. Антонян, М.Г. Мінєнок та багато інших відомих вчених. Натомість особам, які
вчиняють злочини у сфері господарської діяльності у складі злочинних організацій, як самостійному об’єктові кримінологічного дослідження приділяється мало уваги. Тільки в окремих
дослідженнях, присвячених в цілому організованій та організованій економічній злочинності
дано коротку кримінологічну характеристику
особі злочинця. Зокрема: це праці Білоуса В.Т.,
Бу Свенсона, Ісмагілова Р.Ф., Колєснікова В.В.,
Дж. Ф. Шелі, та інших [1; 4; 5; 8; 9].
Мета статті. Дослідження особливостей,
що мають кримінологічне значення, осіб, що
вчиняють злочини в сфері господарської діяльності у складі злочинних організацій спрямоване
на вирішення цілого комплексу як наукових, так

і прикладних завдань, пов’язаних із запобіганням
такого складного явища, як організована економічна злочинність.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кримінологічну характеристику особи організованого економічного злочинця необхідно
проводити в межах елементів структури особи
злочинця, тобто тих ознак, які характеризують
його соціальний статус, соціальні функції (ролі)
та морально-психологічну характеристику і відображають такі особливості особи: соціальнодемографічні (вік, стать, соціальне походження);
соціальний статус та рід занять (сімейне та службове становище, професійна діяльність); освіта,
рівень розумового розвитку, культурний рівень,
знання, вміння, навики; характер і тривалість
злочинної поведінки; морально-психологічні
особливості (ціннісні орієнтації, потреби особи,
її інтереси).
Усі зазначені ознаки знаходяться у певній
взаємодії, завдяки чому ми й можемо дослідити
структуру особи злочинця у складі злочинної
організації.
Проте важливо пам’ятати, що зробити відносно повну кримінологічну характеристику
осіб, які вчиняють злочини в сфері господарської
діяльності у складі злочинних організацій важко
у зв’язку з недостатністю статистичних даних,
тіньовим характером діяльності та добре організованим захистом від соціального контролю злочинних організацій, а також недостатнім рівнем
наукових досліджень цієї проблематики.
Успішне вирішення перерахованих вище
завдань надасть можливість визначити, які саме
кримінологічні особливості осіб, що вчиняють
злочини у сфері господарської діяльності у складі злочинних організацій, найбільше узгоджуються з характером організованої економічної
злочинної діяльності і наскільки вони випливають з соціально-політичної ситуації у державі, і в
якій мірі діяльність лідерів таких злочинних формувань буде впливати на криміналізацію як
легітимної влади, так і господарського життя
країни. Від вирішення цих завдань, в певній мірі,
залежить ефективність запобігання організованої
економічної злочинності.
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Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері економіки в складі злочинних організацій

Досліджуючи осіб, які вчиняють злочини у
сфері господарської діяльності у складі злочинних організацій, необхідно проаналізувати структуру такого об’єднання, адже кримінологічно
значимі ознаки осіб у різних структурних ланках
можуть істотно відрізнятись.
Умовно злочинні організації у сфері господарської діяльності складаються з наступних ланок: на нижньому рівні – виконавчі ланки; на
середньому рівні – організаційно-допоміжні ланки; на верхньому рівні – організаційноуправлінські ланки [6, с.11-12].
Залежно від завдань, що стоять перед злочинними організаціями, безпосередніми виконавцями злочинів у сфері господарської діяльності можуть бути як працівники суб‘єктів господарської діяльності, так і традиційно професійні
(загальнокримінальні) злочинці. Виконавці - це
як правило ініціативні особи, професійна інтуїція яких підказує, що саме шляхом протиправної
господарської діяльності у складі злочинних організацій вони зможуть скоріше матеріально збагатитись, а також зміцнити свій соціальний статус і уникнути відповідальності за вчинене. На
виконавчі ланки покладається виконання таких
завдань: безпосереднє вчинення діянь, які охоплюються ознаками об’єктивної сторони злочинів
у сфері господарської діяльності; виконання функцій, пов’язаних з транспортуванням, охороною, тощо; виконання функцій з координації діяльності посередників тощо.
Діяльність організаційно-контрольних ланок спрямована на забезпечення безпеки та ефективності функціонування злочинних організацій
у сфері господарської діяльності. Це - розвідка та
контррозвідка, встановлення та підтримання корумпованих зв’язків з державними чиновниками
середнього та нижчих рівнів, безпосереднє забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, а також виконання керівних господарських
функцій, без прийняття важливих господарських
рішень. Члени цих ланок – це в основному перевірені особи з відповідним рівнем професійної
підготовки, яким можна доручити виконання
складних завдань. Це - переважно особи чоловічої статі віком від 25 до 40 років. Вони, як правило, мають вищу економічну, юридичну чи технічну освіту. Ці особи діють у складі злочинних
організацій з метою забезпечити собі відповідний рівень задоволення як раціональних, так і
ірраціональних потреб, зберегти свій соціальний
статус та професійні навики і вплив у певній
сфері діяльності. Для них також характерне є
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прагнення до максималізації у використанні власних можливостей.
Нарешті, на вершині цієї своєрідної піраміди розташоване керівництво злочинних організацій у сфері господарської діяльності. Це - особи,
які переважно займають високі посади, мають
значний соціальний вплив і широкі владні повноваження. Для них характерним є прагнення
розширити свій вплив у суспільстві, а також нестримне бажання досягнути значних матеріальних статків. Таким злочинцям бракує найменшого відчуття провини, вони впевнені у собі і у своїй правоті. Лідерами є в основному особи чоловічої статі у віці від 30 до 50 років, раніше не судимі, не мають кримінального минулого та відкритих зв’язків з кримінальними структурами. У
переважній більшості випадків вони одружені,
мають дітей, що свідчить про прагнення до респектабельності. Більшість з них старається формувати позитивне враження про себе, демонструвати свої чесноти, хоч насправді такими не є.
Значна частина серед них – це представники сильно корпоратизованого сектору економіки, де
формуються величезні надприбутки (керівники
підприємств-експортерів сировини, насамперед –
нафти, газу, кольорових металів; зайняті у фінансово-кредитній та посередницьких сферах, нафтопереробній галузі, сферах реалізації підакцизних товарів). Переважна більшість – з високим
рівнем достатку. Лідерів злочинних організацій у
сфері господарської діяльності належить віднести до категорії криміногенно активних, тобто
тих, для яких вчинення злочинів є способом провадження господарської діяльності, та які мають
сталу соціальну установку та орієнтацію на таку
діяльність. З-поміж інших членів злочинного
угрупування їх вирізняє високий інтелектуальний рівень, обізнаність у галузях культури та мистецтва, як правило, вони добре обізнані із законодавством у сфері регулювання господарських
відносин, податковим законодавством, правилами ринкової економіки, часто – дипломовані,
досвідчені фахівці, що досконало вміють використовувати “білі плями” та суперечності в законодавстві, вміння використовувати сприятливу
ситуацію (відповідні повноваження) для вчинення господарського злочину, добра орієнтація у
політичній та економічній ситуації, відчуття та
орієнтація у ринковій кон’юнктурі. Їм також
притаманні такі особисті якості: енергійність,
холоднокровність, здатність досконало орієнтуватися у життєвих ситуаціях і приймати правильне рішення. Вони знають типові схильності
звичайної людини і завдяки цьому можуть легко
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на неї впливати, причому однаково вдало як на
осіб з кримінальною установкою, так і на представників державних і правоохоронних структур.
Окрім цього, лідером притаманна висока самооцінка та психологічна стійкість, самовпевненість, відсутність будь-яких сумнівів у досягненні поставленої мети. Але все це переломлюється
через гіпертрофовану установку на непомірне
збагачення [2, с.65; 7, с.190; 1, с.82-83; 8, с.347].
Зі сказаного вище можна зробити висновок, що сучасні лідери злочинних організацій у
сфері господарської діяльності володіють усіма
необхідними особистими якостями, які вони вдало використовують при здійсненні своїх функцій
та організації злочинної діяльності. Це своєрідна
аристократія злочинного світу, тому що це злочинці, які діють за спинами інших, проте виконують цілий ряд важливих соціально-психологічних функцій, без яких не є можливим нормальне функціонування організованої економічної
злочинності.
В кримінологічній літературі можна знайти
різні підходи до розуміння функцій, що виконують лідери злочинних організацій, однак більшість авторів сходяться на таких з них: 1) організаторська функція Здатність створити злочинну
організацію, визначити для неї відповідну ідеологію та пріоритети. Забезпечити узгоджену діяльність її структурних ланок; 2) інформаційна
функція. Інформаційне забезпечення діяльності
формування одна з складових її ефективності та
запорука особистої безпеки, та безпеки інших
членів формування; 3) стратегічна функція. Злочинна організація живе ідеями лідера, реалізовує
саме його плани та задуми; 4) нормативна функція. Лідер визначає правила поведінки всередині
злочинної організації [3, с.15-16; 7, с.188].
Проте зазначимо, що виконання цих функцій може носити або індивідуальний характер
(якщо лідерство одноособове), або колегіальний
(якщо управління здійснює керівний орган).
Для дослідження кримінологічних особливостей осіб, які вчиняють злочини у сфері господарської діяльності у складі організованих злочинних формувань важливим є встановлення їх
мотиваційної сфери. Помилково буде вважати,
що ці особи переслідують тільки корисливі мотиви. Мотиваційна стратегія протиправної поведінки злочинців цього типу значно складніша і
має троїсту природу. Вчиняючи злочини у сфері
господарської діяльності і незаконно присвоюючи економічні блага, ці особи прагнуть: поперше, досягнути високих особистих економічних позицій; по-друге, здобути важливі соціальні

позиції у суспільстві, його елітарній соціальній
групі або ж закріпити уже досягнуті позиції; потретє, зайняти високе службове становище та
відповідні повноваження у владних та інших,
наближених до влади, структурах. У цьому проявляється принципова відмінність організованої
економічної злочинності від загальнокримінальної злочинності корисливої та корисливо-насильницької спрямованості.
Окрім цього, варто також звернути увагу на
так звані псевдосоціальні мотиви поведінки, в
основі яких протиставлення норм, інтересів і
цінностей окремих соціальних груп нормам, інтересам і цінностям суспільства в цілому. До типових мотивів такого роду відносяться так звані
відомчо-корпоративні мотиви, суть яких полягає
у свідомому та цілеспрямованому створенні протиріч між інтересами злочинної організації та
інтересами суспільства в цілому.
Тобто в діяльності організованих економічних злочинців одночасно співіснують кілька
домінантних мотивів. Вони взаємодоповнюють і
підсилюють один одного, надаючи поведінці
цілеспрямованого, стійкого характеру і тим значно підвищуючи їх суспільну небезпеку, а саме
організовані форми економічної злочинної діяльності створюють значно більші можливості для
незаконного збагачення, зростання соціального
впливу, створення ефективної системи захисту
від соціального контролю, через систему підкупу
та створення умов для усунення конкурентного
середовища у сфері господарської діяльності.
Необхідно пам’ятати, що для організованої
економічної злочинності характерне спрямування діяльності злочинних організацій на отримання максимальної вигоди, використовуючи неформальні зв’язки, покровительство, владні повноваження, все те, що допомагає досягнути бажаного і наслідком організованої економічної
злочинності є ліквідація конкуренції на фінансових і товарних ринках, у сфері зовнішньоекономічної діяльності, при отриманні пільгових кредитів, пільг з оподаткування, в процесі приватизації об’єктів державної власності, отримання
можливості впливати на регулювання ринку
енергоносіїв. Оргнізована економічна злочинність вплинула на зміну структури і характеру
функціонування цілого ряду політичних, економічних і соціальних інститутів у країні. Злочинні
організації отримали можливість, керуючись
своїми інтересами, впливати на формування правового поля в різних сферах соціальної діяльності, визначати пріоритетні напрямки як ло-
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Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері економіки в складі злочинних організацій

кального, так і загальнодержавного розвитку в
сфері господарської діяльності.
Безкарність протиправної господарської
діяльності породжує у її суб’єктів (і не тільки у
них) відчуття вседозволеності. Такого роду
тенденції можуть бути небезпечні не тільки для
економічного розвитку країни, але і для всіх
інших сфер суспільного життя. Тож локалізація
організованої економічної злочинності – одне з
важливих завдань для нашої країни.
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Summary
The article deals with criminological characteristics of those persons who commit crimes in the sphere
of the economy and who belong to criminal organizations. The author pays attention to social-demographic,
social-role and social-psyhological pecularities of persons mentioned above.
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ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ:
СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. В умовах розбудови державності в Україні, гострої кризи законності та правопорядку в країні продовжується
пошук оптимальних державно-правових інститутів, які відповідали б історичним традиціям, національним інтересам і конкретним потребам
сучасного суспільства. З-поміж важливих завдань сучасного етапу державно-правових реформ на чільне місце висувається завдання вдосконалення правового статусу прокуратури України шляхом уточнення конституційних та законодавчих засад її діяльності у рамках загальної
державно-правової реформи.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженню проблем удосконалення законодавства України про органи прокуратури присвятили свої праці такі українські вчені, як Бакаєв
Д.М., Долежан В.В., Грошевой Ю.М., Богуцький
В.В., Косюта М.В., Марочкін І.Є, Мичко М.І.,
Сухонос В.В. [17; 21; 22; 23]. У своїх дослідженнях вони аналізували стан і проблеми вдосконалення законодавства про органи прокуратури.
Однак, досліджуючи дане питання, вони не акцентували увагу на основних тенденціях розвитку законодавства про органи прокуратури України в
умовах сучасної конституційно-правової реформи.
Мета статті. Завданням даної статті є
аналіз стану та основних тенденцій подальшого
розвитку законодавства України про організацію
та діяльність органів прокуратури України в
умовах реформування державних інститутів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Правове регулювання організації та діяльності органів прокуратури визначені Конституцією
України [1], прийнятим у 1991 році Законом
України “Про прокуратуру” (з подальшими змінами та доповненнями), низкою інших законів,
якими передбачені повноваження прокурорів у
різних сферах правовідносин, ратифікованими
Верховною Радою України міжнародними договорами і угодами, а також правовими актами Генерального прокурора України.
Конституція України не містить норм, що
регулюють повноваження прокурорів, організацію і порядок діяльності прокуратури, а містить
посилання на те, що ці питання визначаються
законом [1, ст. 123]. Відповідно до нової Консти-

туції України Верховна Рада України не наділена
функцією контролю за додержанням законів (крім
контролю за використанням коштів Державного
бюджету України, який від імені Верховної Ради
України здійснює Рахункова палата, і парламентського контролю за додержанням конституційних
прав і свобод людини і громадянина, який здійснює Уповноважений Верховною Радою України з
прав людини [1, ст. 98, 101]).
Законодавчим актом, який відносно детально регулює організацію та діяльність української прокуратури, є Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. із наступними змінами та доповненнями [4]. Зазначений закон
складається з 5 розділів і 56 статей. У ньому досить чітко сформульовані поняття та завдання
прокуратури, визначені правові основи її діяльності, цілі прокурорської діяльності, спрямованої
на утвердження верховенства закону, зміцнення
правопорядку.
Визначені основні функції прокуратури,
зокрема: 1) підтримання державного обвинувачення в суді; 2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; 3) нагляд за додержанням законів
органами, які провадять оперативно-розшукову
діяльність, дізнання, досудове слідство; 4) нагляд
за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи
громадян [6, п. 4]; 5) координація діяльності по
боротьбі зі злочинністю органів внутрішніх
справ, органів служби безпеки, органів податкової міліції, органів митної служби та інших
правоохоронних органів [6, п. 7]. На прокуратуру
не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією України і Законом
України “Про прокуратуру” [6, п. 4].
При вступі до Ради Європи наша держава
взяла на себе зобов’язання змінити роль і функції
прокуратури шляхом перетворення її в орган,
який відповідатиме принципам цієї міжнародної
організації (висновок та рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 190 (1995) від
26 вересня 1995 року щодо вступу України).
Проте в цілому діяльність української прокура-
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тури сьогодні базується на нормативному фундаменті, що поєднує, з одного боку, норми розділу VII Конституції України, які, згідно з висновком Венеціанської комісії, відповідають європейським стандартам, а з другого – норми Перехідних положень Конституції України, які відразу викликали застереження Ради Європи і тому
передбачались як тимчасові, проте продовжують
діяти вже понад 6 років і не мають чітко визначеного обмеження у часі [19, с. 3]. Однак реальний стан дотримання органами виконавчої влади
і місцевого самоврядування прав і свобод людини і громадянина та тривале впровадження в
практику державного процесу принципу за яким
права та інтереси громадян є вихідними, виконання рекомендацій щодо позбавлення органів
прокуратури України функції нагляду за додержанням законів розглядається передчасним. Нагляд за додержанням законів органами виконавчої влади та місцевого самоврядування набуває
значення додаткової гарантії конституційних
прав і свобод людини. Виходячи з даного положення, Спеціальна комісія Верховної Ради України запропонувала доповнити передбачені ст.
121 Конституції України функції прокуратури
функцією: “нагляд за додержанням прав і свобод
людини і громадянина, а також за додержанням
законів органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування”. Так обмежуватиметься предмет нагляду та завдання даного нагляду полягатиме в правозахисній діяльності
прокуратури.
Закон України “Про прокуратуру” закріплює принципи організації та діяльності прокуратури. Зокрема, органи прокуратури становлять
єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням
нижчестоящих прокурорів вищестоящим; здійснюють свої повноваження на підставі додержання Конституції України та чинних на території держави законів незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також
рішень громадських об’єднань чи їхніх органів;
захищають у межах своєї компетенції права і
свободи громадян на засадах їхньої рівності перед законом; вживають заходів щодо усунення
порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і притягнення в установленому законом порядку до відповідальності осіб,
які допустили ці порушення; діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про
стан законності та заходи щодо її зміцнення. Працівники прокуратури не можуть належати до будьяких політичних партій чи рухів [4].
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Одне з центральних місць у вказаному Законі отримали питання гарантій незалежності
прокуратури у здійсненні повноважень. Забороняється втручання органів державної влади й
управління, посадових осіб, засобів масової інформації, громадсько-політичних організацій
(рухів) та їхніх представників у діяльність прокуратури з нагляду за додержанням законів або з
розслідування діянь, що містять ознаки злочину.
Вплив у будь-якій формі на працівника прокуратури з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законом. Звернення представників влади, інших посадових осіб до прокурора з приводу конкретних справ і матеріалів, що
знаходяться у провадженні прокуратури, не можуть містити будь-яких вказівок або вимог щодо
результатів їхнього вирішення. Ніхто не має права без дозволу прокурора або слідчого розголошувати дані перевірок і попереднього слідства
до їхнього закінчення.
Вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, обов’язкові для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових
осіб і громадян і виконуються невідкладно або у
передбачені законом чи визначені прокурором
строки. Невиконання без поважних причин законних вимог прокурора тягне за собою передбачену законом відповідальність.
Посиленню наглядової діяльності прокурорів сприяє закріплення Законом України “Про
прокуратуру” за ними права брати участь у засіданнях органів державної влади й управління.
Так, на підставі ст. 9 даного Закону Генеральний
прокурор України, його заступники мають право
брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, Кабінету Міністрів України, колегій міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади. Особливо необхідно зауважити, що в Законі України “Про Конституційний
Суд України” закріплено право Генерального
прокурора України на конституційне подання до
Конституційного Суду України щодо визнання
правових актів вищих органів державної влади
(їх окремих положень) неконституційними [5].
Генеральний прокурор України володіє також
правом конституційного звернення до Конституційного Суду України з письмовим клопотанням
про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних
прав та свобод людини і громадянина, а також
прав юридичної особи [5].
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Закон України “Про прокуратуру”, в основному, зберіг діючу на Україні при Союзі РСР
організаційну структуру системи органів прокуратури: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя (на правах обласних),
міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до
них прокуратури (транспортні, природоохоронні,
прокуратури по нагляду за дотриманням законів
у виправно-трудових установах), а також військові прокуратури.
Відповідно до наведеного вище Закону
Генеральний прокурор України призначається на
посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Строк
повноважень Генерального прокурора та підпорядкованих йому прокурорів – п’ять років.
З прийняттям Конституції України 1996
року змінено порядок призначення і звільнення
Генерального прокурора України, й у своїй діяльності щодо здійснення нагляду за додержанням законів Генеральний прокурор України не відповідальний і не підзвітний Верховній Раді України. Контроль щодо відповідності наказів та інших
актів Генерального прокурора нормативного характеру Конституції або іншим законам України до
повноважень Верховної Ради України, відповідно
до нової Конституції України, більше не належить.
Але Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має
наслідком його відставку з посади.
Додатковою правовою гарантією незалежності прокуратури як державного інституту є чітке визначення випадків, в яких Генеральний
прокурор України може бути звільнений Президентом України з посади. Генеральний прокурор
України не міг відчувати себе головою системи
органів, яка відповідно до Конституції України є
незалежним державним інститутом, якщо його в
будь-який момент “за порушення виконання
службових обов’язків” могли звільнити з посади.
Відповідно до нової редакції Закону України
“Про прокуратуру” Генеральний прокурор України
звільняється з посади, окрім випадку висловлення йому недовіри Верховною Радою України, у разі: 1) закінчення строку, на який його
призначено; 2) неможливості виконувати свої
повноваження за станом здоров’я; 3) порушення
вимог щодо несумісності; 4) набрання законної
сили обвинувальним вироком щодо нього; 5) припинення його громадянства; 6) подання заяви про
звільнення з посади за власним бажанням [4, ст. 2].
Прокурор Автономної Республіки Крим
призначається Генеральним прокурором України

за погодженням з Верховною Радою Автономної
Республіки Крим. Інших прокурорів, а саме: заступників прокурора Автономної Республіки
Крим, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, їхніх заступників, міських, районних,
міжрайонних, а також прирівняних до них інших
прокурорів, – призначає Генеральний прокурор
України строком на п’ять років.
Чинний Закон України “Про прокуратуру”
є актом прямої дії, він визначає правові основи
діяльності прокуратури, завдання і основні функції прокуратури, принципи організації і діяльності прокуратури, систему, структуру і організацію діяльності органів прокуратури. В Законі
закріплені вимоги до осіб, які призначаються на
посади прокурорів і слідчих.
Процесуальне положення прокурора, його
повноваження, правові засоби їх реалізації в різних судових інстанціях при розгляді кримінальних, цивільних, господарських справ, справ про
адміністративні правопорушення регламентуються відповідно Кримінально-процесуальним
кодексом України, Цивільно-процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним
кодексом України, Кодексом про адміністративні
правопорушення України. Найбільш систематизована сукупність норм про організацію, повноваження і порядок діяльності прокурорів і слідчих прокуратури міститься в Кримінальнопроцесуальному кодексі. Їм, зокрема, присвячена
ст. 25 “Прокурорський нагляд в кримінальному
судочинстві”, ст. 100 “Нагляд прокурора за законністю порушення кримінальної справи”, глава 21
“Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства”, ст. 264 “Участь
прокурора в судовому засіданні”, і т.д. Отже, прокуратура як орган нагляду за виконанням закону
сама функціонує тільки на підставі закону.
Норми, що стосуються діяльності прокуратури, містяться в багатьох інших законодавчих
актах. Як приклад можна навести такі закони
України: “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 6 серпня 1993 р. [10, ст. 26], “Про Службу безпеки
України” від 25 березня 1992 р. [12, ст. 34], “Про
міліцію” від 21 грудня 1990 р. [8, ст. 27], “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992
р. [9, ст. 14], “Про попереднє ув’язнення” від 30
червня 1993 р. [11, ст. 22] і багато інших. Як правило, в цих законах відтворюється вимога Закону
України “Про прокуратуру” щодо необхідності
здійснення прокурорського нагляду за законністю
діяльності тих чи інших державних органів.
До нормативних актів, затверджених по-
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становами Верховної Ради України, належать:
Положення про класні чини працівників органів
прокуратури [14, с. 14], Дисциплінарний статут
прокуратури [13].
В окремих випадках джерелами правового
регулювання діяльності органів прокуратури
України виступають рішення Конституційного
Суду України, зокрема: Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними
поданнями Вищого арбітражного суду України
та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень ст. 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про
представництво прокуратурою України інтересів
держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999
р. № 3-рп/99; Рішення Конституційного Суду
України у справі щодо офіційного тлумачення
статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України “Про інформацію” та ст. 12 Закону України “Про прокуратуру” (справа К.Г.Устименка) від 30 жовтня
1997 р. № 5-зп.
Правові ж акти Кабінету Міністрів України не врегульовують організацію і діяльність
органів прокуратури, але закріплюють порядок
їхнього матеріального та соціального забезпечення. До них, зокрема, можна віднести: Постанови Кабінету Міністрів України “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” № 2288 від 13 грудня 1999 р., “Про надбавки до грошового забезпечення працівників слідчих підрозділів органів
внутрішніх справ, Служби безпеки і прокуратури” № 232 від 21 лютого 1996 р.; “Про надбавки
до посадових окладів за особливий характер роботи та інтенсивність праці працівників органів
прокуратури” № 297 від 6 березня 1996 р. [16].
Складовою частиною правових основ організації діяльності прокуратури є міжнародні
договори України. Органи прокуратури в межах
своєї компетенції розв’язують питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права, насамперед у галузі охорони прав людини. Основним нормативним актом тут є Загальна декларація прав людини [18, с. 9-15]. До
цих норм належать також Міжнародний пакт про
економічні, соціальні і культурні права, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права,
Конвенція про охорону материнства, Конвенція
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
[18, с. 133-137], Заключний акт з безпеки та співробітництва в Європі [2, с. 57-79].
Прокуратура в межах своєї компетенції
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також вирішує питання, що випливають з укладених Україною міждержавних договорів, які
становлять джерела міжнародного права. Відповідно до Закону України “Про дію міжнародних
договорів на території України” [7] укладені та
ратифіковані Україною міжнародні договори
складають невід’ємну частину національного
законодавства і застосовуються у передбаченому
для нього порядку. Вирішення прокуратурою
питань, що випливають з міжнародно-правових
норм, полягає, по-перше, у захисті гарантованих
ними прав і свобод людини та громадянина [4, п.
2 ст. 4] і, по-друге, у реалізації повноважень, які
стосуються прокуратури, щодо порушення і розслідування кримінальних справ, проведення дізнання, видачі злочинців або осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, направлення повідомлень про наслідок кримінального переслідування, а також щодо інших передбачених такими
угодами питань (ст. 26 Закону України “Про
прокуратуру”) [17, с. 8].
Виходячи з принципів єдності і централізації органів прокуратури, прокурори і слідчі у
своїй практичній діяльності керуються не тільки
відповідними законами, а й наказами, розпорядженнями, вказівками Генерального прокурора
[4, п. 7 ч. 1 ст. 15]. Відповідно до Закону України
“Про прокуратуру” [4, ч.2 ст. 15] вказівки Генерального прокурора України з питань розслідування є обов’язковими для виконання всіма органами дізнання і попереднього слідства.
Наведені вище акти законодавства про
прокурорський нагляд є сукупністю норм права.
Ці норми визначають призначення і завдання
прокуратури, основні функції, систему, структуру й організацію діяльності її органів, повноваження щодо виявлення правопорушень і засоби
реагування на них, порядок призначення і проходження служби працівниками прокуратури,
заходи їхнього заохочення і відповідальності,
правового та соціального захисту. Вони у своїй
сукупності посідають самостійне місце в системі
права як його галузь, яку прийнято називати прокурорський нагляд. Норми прокурорського нагляду
мають однакову з усіма нормами права юридичну
природу і спеціальне призначення. Самостійність
норм прокурорського нагляду в системі права обґрунтовується єдністю предмета й особливостями
методу правового регулювання [20, с. 35].
Норми прокурорського нагляду мають визначальне значення для всіх інших актів законодавства в тих частинах, що стосуються діяльності
органів прокуратури України.
При всій специфічності проходження
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служби в органах прокуратури та установах прокуратури особливості її регламентації містяться
не в законі, а в ряді підзаконних актів. Але зазначимо, що, по-перше, питання функціонування
державної служби в державних органах, правове
становище яких регламентується спеціальними
законами України, вирішується цими законами
[3, ст. 6]; а, по-друге, регулювання правового
становища державних службовців, що працюють
в апараті органів прокуратури, здійснюється відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено законами України (тобто якщо в спеціальних законах не регламентовано, загальним Законом “Про державну службу”) [6, ст. 10].
Тобто прерогатива правового регулювання
державної служби в органах прокуратури надається спеціальному Закону України “Про прокуратуру”, однак, з питань, що ним не визначені
регулювання правового становища державних
службовців, які працюють в апараті органів прокуратури, здійснюється відповідно до Закону
України “Про державну службу”.
В Законі ж України “Про прокуратуру” до
того ж сказано, що “повноваження прокурорів,
організація, засади та порядок діяльності прокуратури визначаються Конституцією України,
цим Законом, іншими законодавчими актами” [4,
ст. 3]. Генеральний прокурор України, відповідно до законів України видає обов'язкові для всіх
органів прокуратури накази, розпорядження, затверджує положення та інструкції, в яких відповідно до законодавства визначає порядок прийняття, переміщення та звільнення прокурорів, слідчих прокуратури та інших спеціалістів, за винятком осіб, призначення яких передбачено Законом України “Про прокуратуру” [4, п. 6 ст. 15].
Відповідно до ст. 92 Конституції України
Верховна Рада України винятково законами
України визначає “основи державної служби” [1,
ст. 92 п. 12] та “організацію та діяльність прокуратури” [1, ст. 92 п. 14]. Також, відповідно до ст. 6
Закону України “Про державну службу” державна
політика у сфері державної служби визначається
Верховною Радою України [3], отже й засади проходження державної служби в органах прокуратури, повинні отримати свою правову регламентацію
насамперед на законодавчому рівні. Тому, на нашу
думку, назріла потреба належного законодавчого
врегулювання даної сфери відносин.
Отже, комплексне нормативне регулювання специфіки різних аспектів проходження служби в органах прокуратури України шляхом
прийняття Закону України “Про проходження
служби в органах та установах прокуратури”

з'явилося би істотним кроком на шляху розвитку
правового регулювання організації і діяльності
органів прокуратури. Даний закон має регламентувати основний комплекс правовідносин в органах прокуратури та створить необхідні нормативні передумови для удосконалювання управління кадрами в органах прокуратури, більш чітко визначить правовий статус прокурора і слідчого. Доцільність законодавчого врегулювання
організаційно-правових аспектів служби в органах прокуратури визнають як дослідники в галузі
прокурорського нагляду [22, с. 30], так і адміністративісти, зокрема, Ю.П.Битяк [15, с. 16]. Підтвердженням необхідності прийняття даного закону є й те, що більшість науковців адміністративістів схиляються до думки про нагальність
прийняття Закону України “Про службу в органах виконавчої влади” трансформувавши в нього
Закон України “Про державну службу”.
Необхідне також прийняття Закону України “Про проходження служби в органах та установах прокуратури України”, оскільки дотепер
не створено надійного правового механізму забезпечення всього складного технологічного ланцюжка формування і використання корпусу
професійно здатних прокурорських працівників.
Оскільки порядок проходження служби в органах прокуратури залежить насамперед від статусу працівника прокуратури і виду його служби.
Висновки. Комплексне реформування
прокуратури та її становлення як незалежного
державного органу потребує переосмислення та
глибокого аналізу засад її організації та діяльності, приведення зазначеного інституту у відповідність до конституційної моделі.
У разі підтримки внесеної Спеціальною
комісією Верховної Ради України пропозиції
щодо закріплення в Конституції України за прокуратурою такої функції як “нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, а
також за додержанням законів органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування”, питання пов’язані з механізмом реалізації наданих повноважень, будуть вирішені у
новому Законі “Про організацію та діяльність
органів прокуратури”. У даному законі мають
також бути чітко визначені повноваження прокуратури щодо здійснення функції представництва прокуратури щодо захисту інтересів громадян або держави в суді.
Загалом законодавство України про організацію та діяльність органів прокуратури України
потребує подальшого вдосконалення шляхом прийняття нового Закону України “Про організацію та
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діяльність органів прокуратури”, Закону України
“Про службу в органах та установах прокуратури
України”, імплементації конституційних і міжнародних норм у законодавство України, а також
проведення відповідних змін щодо функціонального наповнення діяльності прокуратури.
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