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І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
УДК 34.01
© 2003 р. П.С. Пацурківський
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЙ „ОБ’ЄКТ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА” ТА
„ПРЕДМЕТ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА”
Постановка проблеми. Однією з найяскравіших рис прогресу науки фінансового права у
постсоціалістичний період є її надзвичайно інтенсивний розвиток у кількісному та в якісному вимірах. Наростаючий процес нелінійного нагромадження знань про фінансово-правову дійсність, з
одного боку, та нагальна суспільна потреба у ще
більш глибокому, адекватному пізнанні цієї дійсності, з іншого боку, з усією гостротою поставили
проблему якісного вдосконалення інструментарію
наукового аналізу фінансово-правової дійсності.
Особливо актуальним стало дослідження зовсім не
розробленої в науці фінансового права категорії
„об’єкт науки фінансового права” та категорії
„предмет науки фінансового права”, яка згадується
уже чимало десятиліть насамперед в дисертаційних
роботах з фінансового права, у ряді підручників та
навчальних посібників, в окремих спеціальних дослідженнях, однак тим не менше не стала внаслідок
цього істотно більше пізнаною. Подальший якісний
розвиток науки фінансового права у значній мірі
пов’язаний з дослідженням цих її категорій.
Ступінь наукової розробки проблеми.
К.С.Бельський у роботі, присвяченій насамперед
дослідженню проблем науки фінансового права,
констатує, що „Предметом науки фінансового права є система знань про фінансове право” [2, c.13].
Це твердження К.С.Бельського підтримали ряд інших вчених [26, c.12]. Проте в дійсності, у відповідності з філософською теорією пізнання, система
знань про щось є не його предметом, а результатом
пізнання цього предмету [15; 20; 21; 31], тобто, у
нашому випадку, „система знань про фінансове
право” є не „предметом науки фінансового права”,
а результатом пізнання цього предмету. Пізніше
К.С.Бельський змінив свої погляди на предмет науки
фінансового права, проте це залишилось практично
не заміченим більшістю юристів-фінансистів. Зокрема, у підручнику „Фінансове право” під редакцією
О.М.Горбунової він пише: „Предметом науки фінансового права є чинне фінансове право, знання про це
право” [41, c.50].

М.В.Карасева резюмує: „І так, предмет науки
фінансового права складає сукупність наступних
основних компонентів: а) норм та інститутів фінансового права...; б) фінансово-правових відносин; в) фінансового законодавства; г) тенденцій
розвитку фінансово-правового регулювання і фінансового права як галузі права” [16, c.47].
Л.К.Воронова стверджує: „Наука фінансового права досліджує встановлені фінансово-правовими нормами методи і способи, якими держава
і органи місцевого самоврядування мобілізують
грошові кошти в централізовані і децентралізовані
фонди та витрачає їх для власного функціонування” [5, c.49].
О.П.Орлюк під „предметом фінансового права як науки” розуміє „його гносеологію, а також
осмислення і дослідження проблем і перспектив
вдосконалення цієї галузі” [30, c.35].
П.М.Годме у спеціальному підрозділі „Наука
фінансового права” своєї відомої праці „Фінансове
право” відзначає, що „теорія фінансового права”
„була створена насамперед завдяки об’єктивним
зв’язкам, наявним між фінансовими явищами, що
дає можливість дослідникам приходити до погоджених висновків, тобто, до відкриття дійсних законів” [30, c.35]. Крім того, пише він, наука фінансового права „не обмежується вивченням закономірностей і зв’язків фінансових операцій однієї з другою та
іншими соціальними явищами. Предметом дослідження (науки фінансового права – П.П.) є також дія
усього фінансового механізму” [30, c.50].
Мета статті. Автор ставить перед собою завдання проаналізувати ступінь наукової розробки
проблеми, з’ясувати дійсну сутність та зміст категорій „об’єкт науки фінансового права” та „предмет науки фінансового права”, розкрити їх взаємодію та характер співвідношення їх змісту, виявити
структурно-логічний ряд цих категорій та з’ясувати співвідношення об’єктивного та суб’єктивного у
змісті елементів цього ряду.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Аналіз наведених вище суджень дозволяє зробити
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деякі попередні оцінки, узагальнення та висновки.
Насамперед, є очевидним факт ігнорування юристами-фінансистами категорії „об’єкт науки фінансового права”, точніше кажучи, ототожнення її з
категорією „предмет науки фінансового права”. У
значній мірі це властиво і юриспруденції в цілому.
Зокрема, Р.З.Лівшиць писав: „Предмет науки – це
об’єкт її вивчення” [25, c.1].
Розуміння необхідності розмежування категорій „об’єкт науки” і „предмет науки” у загальній
теорії права і держави, у галузевих юридичних науках швидше всього належить до рідких виключень і зустрічається у дослідженнях М.І.Байтіна
[38, c.8], Н.А.Богданової [4, с.7-30], М.А.Дамірлі [7,
с.135-151], С.З.Зиманова [11], Д.А.Керімова [18,
c.30, 42], В.А.Козлова [19, с.10-39], П.О.Недбайло
[28, c.27], П.М.Рабіновича [34, с.9-36], В.М.Сирих
[37, c.40], В.А.Шабаліна [42, с.42-63] та деяких інших. Зокрема, В.М.Сирих під предметом юридичної науки розуміє відображену у її поняттях „сукупність об’єктивних закономірностей”, а під її
об’єктом – „сукупність явищ і процесів об’єктивної
реальності, яку вивчають науки у процесі пізнання
свого предмета” [37, c.25-26].
Звернення до розробки цієї проблеми у спеціальній філософській літературі показує, що і тут
стан справ не кращий. Труднощі у розмежуванні
об’єкта науки і предмета науки, на нашу думку,
зумовлені насамперед тим, що вони нерозривно
пов’язані один з одним змістовно і до того ж дуже
близькі за лексичним змістом відповідних понять
(латинське objectum перекладається українською
мовою як предмет). У спеціальній філософській
літературі у найширшому розумінні цього явища
під об’єктом науки прийнято вважати об’єктивну
реальність, або, інакше кажучи, незалежну від
суб’єкта пізнання дійсність.
Філософією встановлено, що об’єкт науки –
„це частина об’єктивної реальності, яка вступила у
практичну і пізнавальну взаємодію із суб’єктом,
яку суб’єкт може виділити з дійсності в силу того,
що наділений на даному етапі розвитку пізнання
такими формами предметної і пізнавальної діяльності, які відображають основні характеристики
даного об’єкта” [8, c.43]. Звідси за аналогією можна припустити, що об’єктом науки фінансового
права є та частина фінансово-правової дійсності, яка реально вступила у практичну та пізнавальну взаємодію із суб’єктом фінансово-правового пізнання, яку цей суб’єкт може виділити з
фінансово-правової реальності в силу того, що
володіє на даному етапі розвитку пізнання такими формами предметної і пізнавальної діяль-
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ності, які відображають основні характеристики фінансово-правової дійсності.
Об’єкт науки фінансового права складається
з наступних елементів: 1) принципів фінансового
права, які частково знайшли нормативне закріплення, а частково – ні. Принципи відображають
сутнісні закономірності розподільних відносин у
сфері публічних фінансів; 2) норм фінансового
права та фінансово-правових інститутів; 3) юридичних фактів фінансово-правового характеру; 4) фінансово-правових відносин; 5) фінансових нормативно-правових актів; 6) актів застосування фінансово-правових норм; 7) фінансово-правової ідеології; 8) суб’єктивних прав та юридичних обов’язків
суб’єктів фінансово-правових відносин; 9) фактичної поведінки осіб, що здійснюють ці права та
обов’язки; 10) впливу фінансового права на суспільне життя.
При цьому необхідно підкреслити, що поняття „фінансово-правова дійсність” і „об’єкт науки фінансового права” не рівнозначні. Фінансовоправова дійсність – це реальність, що існує сама по
собі до, поза та незалежно від суб’єкта фінансовоправового пізнання. Об’єктом науки фінансового
права фінансово-правова реальність стає лише у
зв’язку з пізнавальною діяльністю відповідного
суб’єкта, коли вона потрапляє у відношення до даного суб’єкта. Оскільки саме пізнання фінансовоправової реальності є специфічною формою
суб’єктно-об’єктних відносин, яке здійснюється у
ході активного пізнавального впливу на фінансовоправову реальність з боку суб’єкта, що пізнає її і
цим самим надає їй (фінансово-правовій реальності) статус об’єкта фінансово-правового пізнання,
то під об’єктом науки фінансового права належить
розуміти ту частину фінансово-правової дійсності,
з якою суб’єкт, що пізнає її, вступає у взаємодію.
Іншими словами, це – те, на що спрямована пізнавальна діяльність відповідного суб’єкта. Саме таким, на нашу думку, повинно бути трактування
об’єкта науки фінансового права, виходячи із загальноприйнятого трактування філософією об’єкта
науки взагалі.
Оскільки об’єкт науки фінансового права –
це певний „зріз” фінансово-правової дійсності, то
по суті він являє собою об’єктивний феномен. З
іншого боку, об’єкт науки фінансового права
суб’єктивний, причому „не тому, що світ є наші
уявлення, а тому, що дійсність дана людському
пізнанню не сама по собі, а у формі практичної
людської діяльності” [12, c.64-65]. Тим не менше,
було б помилкою абсолютизувати роль суб’єкта
науки фінансового права в пізнавальному процесі.
Як справедливо відзначає В.І.Ігнатьєв, „суб’єкт
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відносно вільний у виборі об’єкта з метою його
вивчення та зміни, але лише в такій мірі і в тих межах, які задає сама ця дійсність. В даному смислі
суб’єкт детермінований у виборі фрагмента дійсності” [12, c.64-65]. Таким чином, об’єкт науки фінансового права не можна розглядати у якості чисто об’єктивного феномену, як, водночас, він не є і
чисто суб’єктивним утворенням. Ця його якість
зближує категорію „об’єкт науки фінансового права” з категорією „предмет науки фінансового права”, відрізняючи в той же час від категорії „фінансово-правова дійсність”.
Предмет науки у філософії традиційно визначають, як виділені сторони та аспекти об’єкта
науки, їх істотні, закономірні зв’язки і відносини.
Той же В.І.Ігнатьєв відзначає, що „оскільки метою
наукового дослідження є пізнання сутності, постільки суттєве і закономірне в об’єкті науки виділяється у якості її предмета” [12, c.66]. Звідси предметом науки фінансового права є виділені
суб’єктом сторони і аспекти об’єкта науки фінансового права, їх істотні, закономірні зв’язки
і відносини.
У такому значенні предмета науки фінансового права заслуговує уваги опосередкованість його через об’єкт науки фінансового права, тобто,
його об’єктивна зумовленість. Таке розуміння
предмета науки фінансового права у його нерозривному зв’язку з об’єктом цієї ж науки дозволяє послідовно дотримуватися принципового наукознавчого положення про те, що для визначення дисциплінарного статусу відповідної науки основним
критерієм є все-таки об’єкт пізнання. С.С.Алексєєв,
маючи на увазі право як систему правових норм,
писав: „Саме та обставина, що об’єктивне (позитивне) право являє собою наявну об’єктивну реальність зі своїми специфічними формами буття, властивостями, структурою, закономірностями, надає
правознавству значення істинної науки, що „має
справу” з реальними, об’єктивованими фактами
дійсності, що нас оточує” [1, c.231].
Розвиваючи цю тезу, П.М.Рабінович справедливо відзначає, що „предмет будь-якої науки не
може складатися із якісно різних частин; навпаки,
він завжди єдиний, оскільки представлений однією, однорідною сферою” [32, c.45]. Критикуючи
думки тих вчених, які побоювались, що прагнення
жорстко визначити межі кожної окремої галузі наукового знання може призвести до її ізоляції від
комплексного дослідження складних системних
об’єктів, П.М.Рабінович резонно зауважує, що „міра жорсткості” в розмежуванні предметів наук визначається не якимись апріорними схемами, а мірою якісної специфіки кожної з них. Іншими сло-

вами, самі науки відмежовуються одна від одної
лише в такій мірі, у якій об’єктивно відрізняються
їх предмети, – не більше” [33, c.36].
Зовсім інакше виглядає справа з предметом
науки фінансового права у його суб’єктивному
значенні. Тут мова іде не про зміну власне предмета даної науки, а лише про зміну уявлень
суб’єкта про цей предмет. Погляди на предмет науки фінансового права змінюються від покоління
до покоління, від вченого до вченого, в межах
окремих наукових напрямків, шкіл, концепцій, дослідницьких програм, парадигм. Найістотніший
вплив на суб’єктивне розуміння предмету науки
фінансового права, як переконує аналіз наведених
нами вище і ще багатьох інших визначень предмета науки фінансового права, здійснює доктринальний тип розуміння сутності права. Саме він, як
підкреслює В.С.Нерсесянц, „визначає парадигму,
принцип і зразок (смислову модель) юридичного
пізнання, власне науково-правовий зміст, предмет
і метод відповідної концепції юриспруденції (виділено мною – П.П.)” [29, c.3].
Ще на одну причину плюралізації праворозуміння вказує П.М.Рабінович: „Можливість неоднозначного праворозуміння породжується, взагалі
кажучи, складноструктурністю, різнорівневістю,
багатоякісністю того явища, яке відображають терміно-поняттям права. Але це тільки-но можливість (гносеологічна передумова) плюралізації
праворозуміння. Дійсністю ж вона стає тоді, коли у
процес інтерпретації поняття права включається –
причому, зазвичай, досить опосередковано, неявно,
а іноді й неусвідомлювано – певні індивідуальні та
групові інтереси, які зумовлюють акцентування
(аж до спотвореного гіперболізування) того чи іншого аспекта, „зрізу” цього явища. У цьому полягає соціальна передумова плюралізації праворозуміння” [35, с.22-23].
Маючи на увазі суб’єктивне значення науки
конституційного права, Н.А.Богданова відзначає:
„Поняття конституційного права як гранична категорія науки відіграє системоутворюючу роль і забезпечує предметну цілісність науки. Воно сприяє
виробленню окремих понять, що включаються в
систему конституційно-правового знання, створенню складніших теоретичних утворень (принципів, теорій, концепцій і ін.) і конструюванню цілісного знання про предмет конституційного права.
По відношенню до зовнішніх систем поняття конституційного права включається в понятійний ряд,
що відображає сутнісні властивості права в цілому
і сприяє розкриттю ідеї права. Таким чином, воно
вписується в понятійно-правову систему юридичної науки, привносячи у неї предметну визначе-
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ність конституційного права. Отже, предмет науки
зводиться до поняття конституційного права як
граничної і найбільш конкретної категорії, наближення до розкриття якої здійснюється через
системне пізнання об’єктів конституційно-правової дійсності (виділено мною – П.П.). Предмет науки
конституційного права орієнтує процес пізнання і
водночас втілює найбільш повну понятійно-правову
характеристику конституційно-правової дійсності,
що вивчається” [4, c.12-13].
Основним критерієм розмежування типів розуміння фінансового права є відповідь на питання,
чим в дійсності є фінансове право – творінням
природи (в даному випадку під природою ми розуміємо усе 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? Це питання є основним питанням науки фінансового права як, до речі, питання, що таке право, є основним питанням правознавства взагалі [22,
с.72]. В залежності від того, як вирішується суб’єктом науки фінансового права це питання, розв’язуються ним і всі інші питання теорії 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, переконує, що усі ці відповіді
можна розділити на чотири основних типи, що відповідають чотирьом основним типам розуміння
права взагалі: 1) природно-правовий тип розуміння
фінансового права; 2) юридичний позитивізм як
тип розуміння фінансового права; 3) природно-позитивний тип (соціологічний позитивізм) розуміння фінансового права; 4) філософське розуміння
фінансового права.
Представники природно-правового типу розуміння фінансового права вважають, що фінансове право є творінням природи, тому вони абсолютизують у ньому природній зміст і дуже применшують, а той зовсім відкидають значення його
форми, позитивного аспекту права. В силу цього
вони по суті ототожнюють предмет науки фінансового права з об’єктом науки фінансового права і
розуміють під останнім залучену до процесу наукового пізнання частину фінансово-правової дійсності, її сутнісні риси та закономірності.
Юридичний позитивізм як тип розуміння фінансового права, навпаки, виходить з того, що фінансове право є атрибутом держави, її творінням.
Він абсолютизує форму фінансового права, позитивне начало в ньому і по суті повністю ігнорує
об’єктивний характер публічних фінансів. Пред8

ставники цього типу розуміння фінансового права
навіть при визначенні його предмета виходить не зі
змісту об’єктивних суспільних відносин, що регулюються фінансовим правом, а лише зі сфери, меж
застосування позитивного фінансового права, які
поза предметом правового регулювання, як відомо,
втрачають свою визначеність і тому позначаються
в науці фінансового права, а також на практиці
майже завжди волюнтаристськи, не у відповідності
з критерієм якісної визначеності виду суспільних
відносин, про що йшлося вище. Представники цього типу розуміння фінансового права по суті ототожнюють предмет науки фінансового права з
чинним позитивним фінансовим правом, забуваючи при цьому сутнісні риси і закономірності публічних фінансів, які творять принципи фінансового
права, реальні фінансові відносини. Позитивне
право як юридична форма цих відносин може бути:
1) адекватним публічним фінансам, і тоді останні
розвиваються оптимально; 2) дещо випереджати їх
дійсний зміст і тим самим прискорювати розвиток
публічних фінансів (ідеальний варіант); 3) дещо
відставати від них і тим самим тормозити суспільний прогрес у цій сфері чи 4) зовсім не співпадати з
реальними публічними фінансами, що трапляється
найчастіше, а нерідко набувати рис антагонізму
між позитивним фінансовим правом і публічними
фінансами – тоді для держави і суспільства неминучі гострі фінансові проблеми, що можуть набувати форм криз та інших катаклізмів. Безліч свідчень останнього дає нинішня фінансово-правова
дійсність постсоціалістичних держав.
Найбільш адекватним істинній природі фінансового права, на нашу думку, є природно-позитивний тип розуміння фінансового права (соціологічний позитивізм). Прихильники цього типу розуміння сутності фінансового права основне питання
фінансового права вирішують у відповідності з
принципом соціального натуралізму – у творенні
фінансового права природа, тобто суспільство, вважають вони, відіграє ту роль, що створює об’єктивні фінансові відносини, а держава відіграє ту роль,
що надає цим об’єктивним фінансовим відносинам
відповідну соціальну форму, що називається фінансовим законодавством, причому форму не довільну, а жорстко детерміновану змістом публічних
фінансів. Згідно цього підходу фінансовим правом
є система об’єктивних принципів і норм позитивного права, що регулюють розподільні та перерозподільні відносини у сфері публічних фінансів з
метою створення державних і муніципальних фондів грошових коштів для задоволення суспільних
потреб. Це визначення фінансового права і, відповідно, категорії „предмет науки фінансового права”
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охоплюють собою найсуттєвіші характеристики
його змісту і форми, тобто, увесь спектр сутнісних
рис і закономірностей тієї частини фінансово-правової дійсності, яка втягнута відповідним суб’єктом у процес пізнання.
Філософське розуміння фінансового права
зводиться по суті до принципу визначення свободи
суб’єктів фінансового права. Точніше кажучи, воно
визначає умови, при яких людина, пов’язана відповідним суспільним статусом, може діяти вільно,
тобто, визначає сферу, межі і міру свободи суб’єкта фінансового права, оскільки свобода розуміється
представниками цього типу розуміння сутності
фінансового права не як свавілля, а як розумна суспільна поведінка. Філософське розуміння фінансового права найближче до природно-правового
розуміння, на відміну від юридичного позитивізму
та соціологічного позитивізму. Однак якщо теорія
природного фінансового права – ніколи не досяжний ідеал, то філософське розуміння фінансового
права – абстракція, математична формула правової
норми, що може бути однаково застосованою як до
природного, так і до позитивного права. Предметом науки фінансового права прибічники цього
типу його розуміння вважають дослідження, встановлення належного у фінансовому праві, а не
яких би то не було аспектів сущого у ньому.
Оскільки доктрини природного фінансового
права, філософське розуміння фінансового права
реального втілення у практику правозастосування
не мають, їх значення перебуває у суто теоретичних межах, а практичне втілення знайшли тільки
юридичний позитивізм у фінансовому праві та соціологічний позитивізм у фінансовому праві, то на
з’ясуванні відмінностей їх підходів до тлумачення
категорій „об’єкт науки фінансового права” та
„предмет науки фінансового права” вважаємо за
необхідне зупинитися дещо детальніше. При цьому
зазначимо, що основи розуміння змісту цих категорій у фінансовому праві закладалися раніше і
продовжують формуватися нині загальною теорією
держави і права. Так, відомий теоретик російського
права, один з корифеїв римського права ще на рубежі ХІХ-ХХ століть звертав увагу на докорінні
відмінності між „реальними, конкретними життєвими відносинами (наприклад, конкретною купівлею-продажем, угоду про яку заключили А і Б,
конкретним правом користування, наданим А відносно даного об’єкта з боку Б і т.д.) і абстрактними типами відносин, які іменуються, оскільки
відповідні відносини набувають юридичного значення, визнаються юридично істотніми – юридичними інститутами (так, наприклад, ми кажемо про

інститут купівлі-продажу, міни, інститут власності,
узуфрукта і т.д.)” [6, c.40].
Розмежування конкретних життєвих типів
відносин і абстрактних типів відносин має надзвичайно важливе практичне і теоретичне значення.
Хоча як ті, так і інші відносини виступають об’єктом самостійного наукового пізнання: перші є
об’єктом науки фінансового права з точки зору соціологічного позитивізму, другі – юридичного позитивізму. Вивчаючи конкретні життєві відносини,
як зазначав все той же Д.Д.Грімм, ми описуємо і
узагальнюємо реальні життєві явища і процеси,
аналізуємо причини, що їх породили, та наслідки,
викликані ними. Вивчаючи абстрактні типи відносин, ми описуємо і аналізуємо не те, що насправді
відбулося чи відбувається, а те, що з точки зору
даного соціального середовища, в розумінні поведінки зацікавлених приватних осіб або тих чи
інших органів влади, за даних умов вважається нормальним, що очікується від цих осіб, що повинно
і може (чи не може) бути здійснено ними або, навпаки, здійснення чого зазначеними особами вважається ненормальним, недопустимим, що не повинно,
однак, тим не менше, може бути здійснено цими
приватними особами та офіційними органами.
„До числа наук, що вивчають не реальні життєві відносини, – підкреслює Д.Д.Грімм, – а абстрактні типи, поряд з нормативною етикою належать і науки юридичні” [6, c.41-42]. Конкретні
життєві відносини, уточнює Д.Д.Грімм в іншому
місці своєї роботи, „не є самостійним об’єктом дослідження, вони беруться як дещо готове, дане,
посилання на них виступає лише матеріалом, засобом для побудови вчення про відповідні юридичні
інститути, – тільки останні складають самостійний
об’єкт дослідження юридичних наук. Цим юридичні науки відрізняються від історії, політичної економії, соціології, які мають об’єктом саме конкретні життєві відносини, задаються аналізом і узагальненням цих останніх, використовуючи при
цьому в свою чергу у якості матеріалу дані юридичних наук”[6, c.42-43]. Це точка зору чистого юридичного позитивізму, що абсолютизує спеціальноюридичний метод пізнання правової дійсності.
В теоретико-методологічному плані спеціально-юридичний підхід відображає лише один з
аспектів права та правозастосування. За межами
його можливостей залишається інший, не менш
важливий аспект – фактична дія механізму права,
юридична практика, представлена взаємодією
юридичних засобів та відповідних суб’єктів правовідносин, внаслідок чого реалізується потенціал
права, задовільняються потреби та інтереси його
адресатів. В гносеологічному плані цей аспект пра-
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ворозуміння та правопізнання представлений соціологічним підходом до дослідження права та юридичної практики. Ми цілком поділяємо наступне резюме
Л.С.Явича: „Справа полягає не в тому, щоб лише перерахувати причини збереження права та визначити
ті сфери людської діяльності, в яких воно діє, дає соціальні результати. Найважливіше – ретельний аналіз
дії права та його можливостей” [44, c.33].
Соціологічний позитивізм як тип праворозуміння, як підхід до пізнання права, як підкреслює
В.В.Лазарєв, не затіняє юридичного позитивізму,
спеціально-юридичного підходу. „Навпаки, – пише
він, – вузько-юридичний аспект загальнотеоретичних досліджень відображає соціальні процеси, багату соціальну практику держави та активний
вплив права на суспільне життя неповно та однобічно. Розробка загальнотеоретичних концепцій та
понять у ракурсі філософського осмислення та соціологічних узагальнень дозволяє глибоко зрозуміти механізм юридичного впливу в цілому на
окремі його компоненти, правові норми, правові
відносини, акти застосування права, правову ідеологію”[24, c.11].
При цьому на відміну від юридичного позитивізму, догматично-юридичного підходу, який
досліджує право як систему нормативно-юридичних приписів, соціологічний позитивізм „розглядає
дію права як соціальний процес, досліджує соціальні системи та інститути, класи, соціальні групи
та особу як у формуванні, так і в реалізації норм”
[14, c.60]. Інакше кажучи, якщо юридичний позитивізм займається вивченням статики права, належного у ньому з точки зору владарюючих, то соціологічний позитивізм покликаний досліджувати
суще, юридичну практику, те, що складається під
впливом права у реальному житті. Соціологічний
позитивізм акцентує увагу при вивченні права 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 факторів, що впливають на право чи зазнають його впливу, на виявлення його нових механізмів та напрямків” [14,
c.69], – пише В.П.Казимирчук. Принципово важливе значення у цьому аспекті належить самому
адресату правового впливу – його інтересам, потребам, сприйняттю чи несприйняттю права та ін.
З допомогою соціології права пізнаються позаюридичні закономірності дії права.
Вважаємо за необхідне підкреслити, що хоча
статика і динаміка права перебувають у різних
площинах, з цього аж ніяк не випливає висновок
про відокремленість формально-юридичного та
10

соціологічного методів пізнання права, тим більше
про їх протистояння. Водночас у юридичній науці
при дослідженні правових реалій це важливе методологічне положення нехтується. В останні десятиліття „спеціалізація” цих двох типів праворозуміння та правопізнання досягла такого стану, при
якому спеціально-юридичні дослідження проблем
права розвиваються не водночас, а поряд з їх соціологічним осмисленням. При цьому один тип
праворозуміння, підхід до правопізнання нерідко
протиставляється іншому і абсолютизується, видається за єдино істинний. На нашу думку, надто різке розширення соціологічної проблематики в праві породило ілюзії про „надможливості” цього підходу, його абсолютні переваги перед юридикопозитивістськими методами пізнання. Внаслідок
цього під загальним куполом юриспруденції з’явилося чимало робіт, у яких „правове” є тільки ілюстрацією до „соціологічного” аспекту правопізнання. Це тільки збіднює, дискредитує соціологічний позитивізм і насправді ним не є, а у кращому
випадку виступає його пародією.
Протиставлення соціологічного позитивізму
юридичному позитивізму має певне історичне підґрунтя. Справа в тому, що соціологічний позитивізм як тип праворозуміння, соціологічний метод у
юриспруденції як ефективний засіб правопізнання,
основоположником якого став Є.Ерліх, який тривалий час плідно працював на юридичному факультеті Чернівецького університету, виник не як
доповнення можливостей юридичного позитивізму, спеціально-юридичного методу правопізнання, а як його заперечення [3, c.9; 27; 39, c.244; 45;
46]. Внаслідок цього розрив між ними інколи доходить до повного заперечення прихильниками
абсолютизації соціологічного позитивізму нормативного в праві, до „розтворення” юридичного у
соціальному змісті права. Це, зокрема, характерно
для так званої реалістичної школи у правознавстві,
що зародилася та набула найбільшого поширення у
США. Право з позицій цієї школи зводиться виключно до комплексу дій та поведінки його
суб’єктів, в процесі яких його норми створюються,
тлумачаться та змінюються [9, c.137]. В даному
випадку має місце інша крайність – повний розрив
сущого з належним, ігнорування субстанціонального у праві, хоч генетичний аспект права, на нашу
думку, тут виявлений дуже точно.
На цю обставину ми вважаємо за необхідне
звернути увагу ще й тому, що радянська правова
доктрина, з якої методом діалектичного зняття зростають правові доктрини постсоціалістичних держав, в останні десятиліття її існування на противагу вузьконормативному праворозумінню проти-
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ставила настільки широке за своїм змістом соціологізоване праворозуміння, що власне право у
ньому важко пізнати, розгледіти. В той час, як питання про те, яку частину правової реальності необхідно досліджувати, щоб розкрити предмет науки, тобто яким повинен бути об’єкт відповідної
юридичної науки, у нашому випадку науки фінансового права, принципове для даної науки, адже, як
зазначає С.В.Савчук, невизначеність пізнавальних
меж об’єкта науки викликає насамперед труднощі
у формулюванні її предмета [36, c.66].
Немає жодних підстав з допомогою використання соціологічного підходу за рахунок гіперсоціологізації фінансового права витісняти з нього позитивний характер. В.А.Туманов правий, коли відзначає, що для того, аби вивчати право у соціологічному аспекті, необхідно добре знати його спеціально-юридичну сутність [40, c.10]. Застерігаючи
соціологічний підхід у праворозумінні та правопізнанні від надмірного абстрагування від позитивного, Ж.Карбоньє справедливо зауважував: „...це
абстрагування здатне привести до небезпечних наслідків, оскільки юридична соціологія, звертаючись до норм права, в такому випадку може повністю ігнорувати їх обов’язковий характер. Такий
підхід, звичайно, не припустимий”[17, c.36].
Ще більше необґрунтованим було б приниження значення соціологічного позитивізму, соціологічного підходу до вивчення права та його дії. На
нашу думку, різке розмежування, більше того –
протиставлення формально-догматичного та соціологічного підходів до дослідження фінансовоправової дійсності у значній мірі пов’язано з намаганням дослідників визначити окремий для кожного з них об’єкт пізнання. Так, на думку Л.С.Явича, „предметом конкретно-соціологічних досліджень
дії права є не самі юридичні норми, суб’єктивні права
та юридичні обов’язки, а фактична поведінка осіб, що
здійснюють ці права та обов’язки” [43, c.245].
В.П.Казимірчук вважає, що „ на відміну від власне
нормативного вивчення права ...соціологія права розглядає закони, норми в їх соціальній взаємодії на суспільне життя” [14, c.60]. Подібні міркування висловлюють й чимало інших вчених-юристів.
На нашу думку, між юридичним позитивізмом та соціологічним позитивізмом як типами
праворозуміння та правопізнання нездоланних
меж, бар’єрів немає. Вони органічно пов’язані між
собою, взаємодоповнюють один одного, мають
одну и ту ж сферу застосування. Все той же
Ж.Карбоньє писав: „Відмінності між догмою та
соціологією права належить шукати наукам не в
об’єкті цих дисциплін. Це відмінності точок зору і
кута бачен-ня. Той же самий об’єкт, який догмати-

чна юриспруденція вивчає зсередини, соціологія
права розглядає із зовнішнього боку, вона бачить
його як явище, не прагнучи проникнути в його
сутність, в його онтологічну глибочінь” [17, c.36].
Визнання єдиного об’єкта для соціології права і
догми права базується на тому, що саме поняття
права, як вірно підмітив Р.Ієрінг, складається з
двох моментів: „по-перше, „субстанціонального”,
який полягає в практичній цілі, тобто користі, чи
вигоді, що забезпечується правом, і, по-друге, „формального”, який є засобом по відношенню до зазначеної цілі і який полягає в захисті права, в позові” [13, c.32]. Інакше кажучи, право і його прояви
завжди є єдністю „соціального” та „юридичного”,
„позитивного” і з’ясування цих його складових частин вимагає відповідних типів праворозуміння та
засобів правопізнання.
Соціологічний та спеціально-юридичний аспект фінансового права, як і права взагалі – явища
однопорядкові. Вони мають одну і ту ж сферу застосування, не взаємовиключають, а взаємодоповнюють один одного, спрямовані на досягнення однієї і тієї ж цілі, хоча й використовують для цього
різні засоби. Тому, на нашу думку, В.П.Казимірчук
значно ближчий до істини тоді, коли пише, що
„обидва ці аспекти органічно взаємопов’язані і тому було б помилкою один возвеличувати чи применшувати за рахунок іншого. Як і будь-яка складна система, право може розглядатися у багатьох
аспектах: філософському, історичному, соціальному, психологічному і, нарешті, кібернетичному...
Ось чому однобічним і навіть шкідливим було б
протиставляти нормативну сторону права його соціальній природі” [23, c.121].
Наведені аргументи, на нашу думку, є достатньою підставою для висновку про те, що юридичний позитивізм та соціологічний позитивізм, як
типи праворозуміння, не є антиподами. Вони свого
роду різні кути бачення одного і того ж явища. Тому спеціально-юридичний підхід до правопізнання
не може розвиватися поза та мимо соціологічного
бачення права, а соціологічний підхід „має сенс
лише у тому випадку, коли ми залишаємося в межах понять права” [23, с.121]. Юридична наука, в
тому числі наука фінансового права, таким чином,
об’єктивно вимагає освоєння та застосування
принципово нового методологічного інструменту
правопізнання, який можна було б позначити інтегративним підходом, що об’єднує можливості соціологічного та спеціально-юридичного підходів
до вивчення права.
Принципово важливим є той факт, що предмет науки фінансового права як ціле ніколи не виступає і не може виступати апріорі цілком і повні-
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стю предметом якогось конкретного дослідження
фінансово-правової дійсності. Тому на початку
кожного такого конкретного дослідження визначається саме його предмет, а не предмет науки фінансового права в цілому. Предмет конкретного
наукового дослідження фінансово-правової реальності співвідноситься з предметом науки фінансового
права як одиничне з особливим. У такому самому
співвідношенні перебувають між собою об’єкт конкретного дослідження у сфері фінансового права з
об’єктом науки фінансового права в цілому.
Висновки. Отже, в результаті проведеного
дослідження відмінність об’єкта науки фінансового права від предмета науки фінансового права у
найбільш загальному вигляді можна сформулювати наступним чином: об’єкт науки фінансового
права – це те, на що спрямовано наукове пізнання суб’єкта, а предмет науки фінансового
права – це те, що безпосередньо пізнається, підлягає вивченню, постійно перебуває в процесі
наукового пізнання, тобто, предмет науки фінансового права перебуває в межах об’єкта науки фінансового права. Водночас предмет науки
фінансового права не повністю співпадає з об’єктом науки фінансового права, не охоплює своїм
обсягом його усього.
Ряд закономірностей, істотних зв’язків об’єкта науки фінансового права на певному етапі розвитку науки фінансового права не входить до структури її предмету у суб’єктивному смислі. Це не
тільки допустиме, але й єдино можливе співвідношення обсягів змісту об’єкта науки фінансового
права та предмету науки фінансового права. В той
же час в принципі неможлива наявність закономірностей, істотних зв’язків предмета науки фінансового права, які б не входили до складу її об’єкта.
Тобто, в даному сенсі останній ширший від першого, а не навпаки.
Парні категорії „об’єкт науки фінансового
права” і „предмет науки фінансового права” утворюють наступний категорійно-понятійний логічний ряд: фінансово-правова реальність – об’єкт
науки фінансового права – предмет науки фінансового права – об’єкт наукового дослідження – предмет наукового дослідження – наукове знання. Питома вага залежності від суб’єкта пізнання фінансово-правової дійсності, тобто, об’єктивного і
суб’єктивного у кожній із зазначених категорій, починаючи від об’єкта науки фінансового права і завершуючи одержаними науковими знаннями, варіюється з певною мірою умовності в порядку спадання об’єктивності та наростання суб’єктивності
відповідних видів змісту.
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P.S. Patsurkivskiy
CORRELATION OF THE CONTENTS OF A CATEGORY “OBJECT OF SCIENCE OF THE
FINANCIAL LAW” AND “A SUBJECT OF SCIENCE OF THE FINANCIAL LAW”
Summary
In the article on the basis of the newest development of methodology of jurisprudence, philosophy of
law and general theory of the law, science of the financial law the degree of scientific development of a
problem is analysed, the essence and contents of categories “ object of science of the financial law” and “ a
subject of science of the financial law” is made out, their interaction and character of a correlation of their
contents is disclosed, a structural - logic line of these categories is analysed, the correlation objective and
subjective in the contents of elements of this line are made out.
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЗМІСТУ ЮРИДИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ “ПОДАТОК”
Постановка проблеми. Філософія як наука наук під категоріями розуміє найбільш загальні і фундаментальні поняття, що відображають
істотні, всезагальні властивості та відносини
явищ дійсності та пізнання. Стосовно до правових категорій А.М. Васильєв підкреслював, що
“сфері явищ навколишньої дійсності відповідає у
свідомості понятійна сфера уявлень людини про
цю дійсність, а вузлові пункти в цій сукупності
явищ об’єктивного світу відображаються (виділяються) у вузлових, найбільш загальних, глибоких абстрактних компонентах понятійної сфери категоріях” [3, c.60]. Тобто, зміст правових категорій детермінується не тільки об’єктивною природою правових явищ, але і нашим розумінням,
баченням цієї природи. В повній мірі це стосується і наукового визначення юридичної категорії “податок”. Аналіз великої різноманітності
визначень цієї категорії, що містяться в дослідженнях з фінансового права вчених постсоціалістичних держав і країн Заходу, всієї історії науки фінансового права переконує, що вся велика
кількість визначень категорії “податок” вміщується в рамки давно і добре відомих основних
типів розуміння права: 1) природно-правового
типу; 2) філософського розуміння права; 3) юридичного позитивізму; 4) природно-позитивістського типу (соціологічного позитивізму).
Ступінь наукової розробки проблеми.
Однією з історично перших теорій юридичної
категорії „податок” була теорія податку як обміну послугами, згідно якої податку властивий
відплатний характер. Суть цієї теорії зводилась
до того, що шляхом сплати податків громадяни
купують у держави різні послуги. Різновидом
теорії обміну стала атомістична теорія, що виникла на рубежі ХVII-XVIII ст. у Франції. Її
представниками були Себастьян Ле Претр де Вобан і Шарль Луї Монтеск’є. Вони розглядали податок як плату, що вноситься кожним громадянином за охорону їх особистої та майнової безпеки, за захист держави та інші послуги, тобто,
як ціну за послуги держави. Суть атомістичної
теорії полягає в обміні одних цінностей на інші,
який здійснюється на особливих підставах, оскільки громадяни не вправі відмовитись ні від сплати податків, ні від користування державною охороною [19, c.20].
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В першій половині ХІХ ст. Жан Сісмонді в
своїй праці „Нові начала політекономії” (1819 р.) запропонував теорію насолоди, згідно якої податок
розглядався як ціна, що сплачується громадянином за
отримувані від суспільства насолоди – насолоду від
громадського порядку, справедливого правосуддя,
забезпечення свободи особистості і права власності.
За допомогою податків, як відзначав він, відбувається
покриття щорічних витрат держави на забезпечення
названих насолод [30, с.48].
Класична теорія податку – теорія податкового нейтралітету – виникла на рубежі XVIIIXIX ст. А.Смітом та Д.Рікардо. Вони не дали
власного визначення податку, а лише сформулювали його принципи, на підставі яких зробили
висновок, що податок – ознака не рабства, а свободи [28, с.64-67; 31, с.610-616].
Кейнсіанська теорія податку була розроблена у першій половині ХХ століття. Її суть полягає в тому, що податки розцінюються у якості
головного важеля регулювання економіки та виступають однією із складових її прогресу. Згідно
цієї теорії податок – це вбудований механізм
гнучкості в економічну систему [14, с.175-183].
Представниками договірної теорії податку стверджується, що податок є платою державі
за надання останньою певних послуг. Один з відомих представників цієї наукової школи шведський фінансист Бу Свенсон пише, що „податок
– це ціна, яку ми усі сплачуємо за можливість
використовувати суспільні ресурси для певних
суспільних цілей, наприклад, оборони, та здійснювати вплив на розподіл доходів і майна між
громадянами” [29, c.60].
Цікавою є точка зору Ю.О.Крохіної, яка
стверджує, що „у багатьох економічно розвинутих
країнах переважає погляд на податок як на соціальний кредит, що видається платником податку
державі у формі попередньої оплати суспільних
послуг, надання яких повинен забезпечити публічний суб’єкт. При такому підході фінансові відносини стають відплатними, а обидві сторони – приватний і публічний суб’єкти – несуть один перед
іншим майнову (правовідновлювальну) відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків”
[20, c.41-42]. При цьому робиться висновок, що
податок, будучи наділеним індивідуальною безвідплатністю, має суспільну відплатність.
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З наведених вище визначень податку можна виділити наступні ознаки податку як правової категорії: обов’язковість податку; сплата податку здійснюється з метою фінансового забезпечення діяльності держави; однобічний характер встановлення податку; можливість застосування дер-жавного примусу; індивідуальна безвідплатність і, як наслідок, безеквівалентність
податку; безповоротність податку; сплата податку пов’язана з переходом права власності фізичних та юридичних осіб на грошові кошти до
держави. Однак у зазначених вище та інших теоріях податку не досліджується зумовленість розуміння юридичної категорії „податок” типам
праворозуміння вченого, не аналізуються наявні
типи доктринальних підходів до розуміння суті
юридичної категорії податок. Це ускладнює класифікацію, аналіз та оцінку різних теоретичних
підходів до розуміння категорії податок, виділення
та наступне з’ясування ще не досліджених та недостатньо досліджених аспектів даної проблеми.
Мета статті. Автор ставить перед собою завдання проаналізувати ступінь наукової розробки
проблеми; з’ясувати сутність юридичної категорії
„податок”, причини різноманіття підходів теоретиків і практиків до визначення суті та змісту даної
категорії, виділити основні типи доктринальних
підходів до юридичної категорії податок.
Виклад основного матеріалу дослідження. Історично першим було природно-правове
розуміння і, відповідно, юридичне визначення
податку. Державний примус до сплати податку
представниками цієї доктрини сприймався негативно. На науковому рівні це знайшло найбільш
чітке втілення і відображення у вченні фізіократів – Ф. Кене і його учнів. Згідно їхнього вчення,
держава не повинна заважати дії природних законів, які забезпечують об’єктивний хід явищ,
порядок, який найбільш вигідний людському роду, тому що він узгоджується з природним правом усіх людей. Ці вічні, незмінні закони, вважали вони, підпорядковують собі будь-яку розумну
людину. Держава, на їхню думку, повинна сприяти розумінню цих законів за допомогою організації освіти, дотримуватись і охороняти їх. Її
спроби втручатися в складний механізм суспільного життя лише псують благий порядок, що
встановлений Богом. Вони були переконані, що
уряд повинний усувати перешкоди зі шляху міцніючих підприємців, надаючи повну свободу
конкуренції, оскільки люди шляхетні і добрі за
своєю природою, тому вільна і необмежена конкуренція створить найкращий порядок, який можливий на Землі [32, c.6-7]. Такі погляди фізіо-

кратів на роль держави в цілому і в оподаткуванні зокрема. Фізіократи були першими послідовними представниками індивідуалізму та
лібералізму у сфері податків. К. Маркс, зокрема,
писав про них: “Ця школа ... відкидає (заперечує)
кольбертизм і взагалі будь-яке втручання уряду
у діяльність громадського суспільства. Вона дозволяє державі жити тільки в порах даного суспільства, подібно до того, як згідно з вченням
Епікура боги живуть в порах всесвіту” [18, c.38].
Ідеї природного порядку і згубності порушення його державною владою відстоював також У. Петті. Недолік державного управління, як
вважав він, полягає у тому, що “занадто багато з
того, що повинно було б управлятися лише природою, древніми звичаями і загальним договором, підпало під регулювання закону” [1, c.24].
У.Петті різко виступає проти державної регламентації, якщо вона “суперечить законам природи”. У відповідності зі своїми поглядами на
роль держави в економіці У.Петті у “Трактаті
про податки і збори” підрозділяє цільові видатки
держави наступним чином: а) військові витрати;
б) утримання управління; в) витрати на церкву;
г) витрати на освіту) д) утримання сиріт та інвалідів; е) витрати на дороги, судноплавні ріки,
водопроводи, мости, порти та інші предмети, необхідні для блага користування всіх [26, c.11].
Розквіт, найвищий підйом природно-правового розуміння сутності податку припадає на історичний період вільного, неприборканого ринку,
домонополістичного розвитку капіталізму. Але і в
даний час зустрічаються прихильники природноправового розуміння податку. Його представники
абсолютизують в останньому природній зміст податку як ланки публічних фінансів і дуже применшують, а то і зовсім відкидають значення його
юридичної форми, позитивної сторони справи. Це з
неминучістю тягне за собою на практиці безправ’я,
анархію, стихію, неврегульованість позитивним
податковим правом фіскальних відносин, за чим
завжди слідує свавілля держави в цілому та органів, що її представляють, зокрема.
На якісно вищий рівень “теорію вільної
конкуренції” фізіократів підняв засновник політичної економії А.Сміт. Як ніхто інший, він яскраво продемонстрував історичний характер податку та теоретичних уявлень про нього, з допомогою яких наука пізнає і відображає його у відповідних поняттях. Зокрема, він зробив обґрунтований висновок про те, що податок для тих,
хто його сплачує, ознака не рабства, а свободи і
що родовими ознаками податку є легальний порядок платежів та господарська самостійність
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платника податку [31, c.611]. Не підозрюючи
цього сам, А.Сміт першим сформулював філософсько-правовий тип розуміння податку. Легальний, законний порядок в розумінні А.Сміта
суттєво відрізняється від нинішніх інтерпретацій
цього явища. Головним гарантом свободи, ознакою податку як демократичного інституту А. Сміт
вважав право власності. Податок, писав він, “означає, що особа є підданою уряду, однак одночасно і
те, що оскільки вона наділена певною відповідальністю, вона сама не може бути власністю якогонебудь іншого господаря” [31, c.611].
Принцип легальності, як переконує аналіз,
відігравав підлеглу роль у порівнянні з принципом господарської самостійності (особистої незалежності) суб’єкта податкового правовідношення. Квінтесенція поглядів А.Сміта на податок
полягає в тому, що він оцінював принцип законності податку не з точки зору гарантій надходжень в бюджет держави, а з позиції забезпечення незалежності, самостійності платника
податку. “Там, де цього немає, - підкреслював
він, - кожна особа, оподатковувана відповідним
податком, передається в більшій або меншій мірі
під владу збирача податків, який внаслідок цього
може збільшувати тяжкість податку або вимагати для себе погрозою такого збільшення подарунок чи хабар... Точна визначеність того, що кожна особа повинна сплатити в якості податку, нам
уявляється справою такого великого значення, що
тут навіть досить велика нерівномірність в розмірах податків є значно меншим злом, ніж навіть зовсім мала міра невизначеності” [31, c.588].
А.Сміт був професором моральної філософії, яка наскрізь пронизана ідеями природного
права, що виросла на ньому, тому він, подібно
фізіократам, переніс ідеї індивідуалізму і свободи із сфери філософії в сферу податкового
права. Цілі та задачі держави А. Сміт розуміє так
само, як і фізіократи. Держава, згідно його теорії,
повинна якомога менше втручатися в діяльність
приватних осіб, оскільки вона не в змозі змінити
природні закони, на яких заснована ця діяльність. На противагу меркантилістам А.Сміт вважав
справжнім обов’язком держави охорону миру, захист особистості та власності, роблячи виключення
для тих випадків, коли державна діяльність доцільніша приватної – будівництво залізниць, підтримка
народних шкіл, релігійних установ та публічних
споруд. Послідовниками смітівського розуміння
податку і ролі держави в оподаткуванні стали:
Ж.Б. Сей, П.Ж. Прудон, Ф. Бастла, П.Леруа-Бальє, І. Кант та інші мислителі [27, c.31-32]. Філософське розуміння юридичної категорії “податок”,
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що зводить по суті податкове право до принципу
свободи, виходить головним чином з того, що це
право визначає умови, при яких платник податку,
пов’язаний або наділений відповідним суспільним
статусом, може діяти вільно.
Надаючи великого значення філософському
розумінню юридичної категорії “податок”, податкового права, слід мати на увазі, що реального
буття воно не має, що це не самостійне явище,
яке існує десь поряд із законами, або стоїть вище
законів, а наукова абстракція, яка достатньо повно
і всебічно розкриває сутність податково-правового
регулювання, робить лише це з однієї сторони, а
саме з позиції морального принципу свободи. Якщо природно-правовий тип розуміння права –
ідеал, то філософське розуміння податкового
права – абстракція, своєрідна математична формула податково-правової норми, яка однаково
застосовується як до природного, так і до позитивного права. Вона полягає в розумінні податкового права як втілення свободи платника податку, що не порушує при цьому аналогічної свободи всіх інших членів суспільства. Але це, згідно з І. Кантом, передбачає обмеження свободи
усіх на засадах взаємності. “Право немислиме без
елементів свободи і рівності, хоча б і в самому
скромному їх прояві” [23, c.115], писав П.І. Новгородцев і додавав: “В самому понятті права міститься обмеження свободи і розмір цього обмеження може дуже істотно змінюватися” [23, c.278].
В останній третині ХІХ століття в Західній
Європі, насамперед у Німеччині, під впливом
суспільної практики відбувся поворот до історичного й органічного погляду на державу. Італійський фінансист Ф. Нітті визначав державу як
природну форму соціальної кооперації [22, c.60].
М.І. Боголєпов пішов ще дальше, зробивши висновок, що теорія державного невтручання віджила свій вік. “Сучасні суспільні класи, - писав
він, - борються між собою через прагнення примусити державу служити певним цілям і задачам.
Потужно лунає стоуста проповідь, в якій держава закликається до наполегливого втручання у
народногосподарське життя” [2, c.9].
Держава даний заклик почула і відгукнулась на нього у сфері податкової політики етатистською доктриною оподаткування, юридичним
позитивізмом як типом розуміння податку. В
його основі лежить теорія вкороченого правовідношення І.Ф. Шершеневича [34, c.203]. Один із
представників даного типу розуміння податку
М.Д. Загряцков писав, що “в тих межах, в яких
дії держави мотивуються виключно цілями загального блага, їй не можна протиставляти особис-
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тість, як рівноправного суб’єкта права, в даному
випадку мова може іти тільки про правове нормування обов’язків” [9, c.76]. М.Д. Загряцков
вважав, що в умовах, коли індивід не може протиставляти державі своє суб’єктивне право, тільки самообмеження держави здатне законодавчо
забезпечити регулювання податкових відносин,
замінити “владовідносини” держави до платників податків правовідносинами [9, c.91-93]. Необмежена з формальної точки зору в даному випадку можливість держави накладати боргові
зобов’язання на громадян, згідно з М.Д.Загряцковим, з економічної точки зору обмежується платоспроможністю народу, мірою розвитку продуктивних, виробничих сил [9, c.135]. Однак, як показала практика, автор цих міркувань про податок
сильно помилявся - держава у всі часи, маючи можливість на власний розсуд встановлювати межі
здатності платників податків сплачувати податки,
майже завжди встановлює їх поза мірою розумного, а нерідко – і за мірою можливого.
Ще більш ємко і чітко юридико-позитивіський, етатистський тип розуміння податку виразив С.В.Запольський: “Податкова форма в найбільшій мірі дозволяє об’єднувати задоволення
безпосередніх суспільних інтересів, що втілюються в бюджеті, інтересами платника податку,
якому надається можливість (виділено мною –
Г.Р.) використовувати на свій розсуд суму, що
залишається після сплати податку [11, c.99]”.
Тобто, відповідно з юридико-позитивіським розумінням податку, саме від волі держави залежить, буде чи не буде надана платнику податку
можливість суму, що залишиться після сплати
податку, використовувати на свій розсуд.
Юридико-позитивіське розуміння податку,
найбільш характерне радянській доктрині фінансового права, методом діалектичного зняття перейшло і в пострадянську науку фінансового
права, визначило його розуміння більшістю юристів-фінансистів і в даний час. Зокрема, провідний український теоретик податкового права
М.П.Кучерявенко дає наступне визначення юридичної категорії “податок”: “…податок − це форма примусового відчудження результатів діяльності суб’єктів, що реалізують свій податковий
обов’язок, в державну чи комунальну власність,
який вноситься в бюджет відповідного рівня (або
цільовий фонд)”на основі закону (або акту органу місцевого самоврядування) і виступає як
обов’язковий, не цільовий, безумовний, безоплатний і безповоротній платіж” [16, c.79].
Російський теоретик податкового права
М.Н.Злобін у спеціальному дослідженні „Пода-

ток як правова категорія” пише: „податок являє
собою встановлений державою з метою фінансового забезпечення своєї діяльності, забезпечений
можливістю застосування примусу, обов’язковий, індивідуально безвідплатний платіж, що
сплачується фізичними і юридичними особами у
формі відчуження належних їм на правах власності грошових коштів [12, c.21].
З аналогічних позицій до визначення податку підходить і Д.В. Вінницький: “... податок, −
резюмує він, − встановлена законно сформованим представницьким органом форма обмеження конституційного права власності або іншого законного володіння шляхом відчудження
частини матеріальних благ, що належать приватним особам, на користь фіску, в грошовій формі,
у безповоротному, безоплатному і обов’язковому
порядку, обумовлена необхідністю вирішення
суспільних задач, заснована на принципах всезагальності, рівності, спів розмірності” [4, c.43]. Не
змінилось визначення податку цим дослідником і
в наступних його працях [5, c.251-252].
На нашу думку, найбільш вразливим місцем останнього визначення податку є його кваліфікація перш за все, як форми “обмеження
конституційного права власності або іншого законного володіння”. Якщо виходити з природи
податку, яка цілком і повністю проявляється в
його функціях – перерозподільній (фіскальній) і
контрольній – зовсім очевидно, що податок встановлюється з метою одержання доходу публічною владою для виконання її природних функцій. Будь-якій вплив держави на поведінку платника податку з допомогою податку виходить за
природні межі податку і належить уже до сфери
зовнішнього впливу податку. В дійсності, як резонно підкреслює С.Г.Пепеляєв, “законодавець
виходить із платоспроможності особи, залишаючи
їй свободу дій за межами податкового зобов’язання. Податок не спонукає заробляти, він лише претендує на частину заробленого” [21, c.27].
Визначенням юридичної категорії податок
з позицій юридичного позитивізму, на нашу думку, властиві всі ті недоліки, які характерні даному типу розуміння права як явища суспільного
життя. Це насамперед відрив позитивної форми
від природного змісту − перерозподільних відносин в суспільстві – і абсолютизація цієї форми,
що в кінцевому результаті випливається у протиставлення позитивної форми податку його природному змісту, в ігноруванні природних закономірностей податку і податкових відносин, у
зловживанні державою і органів місцевого самоврядування в податкових відносинах. Найчастіше
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дані зловживання публічної влади в податкових
відносинах виливаються в непомірно високі ставки
податків, що обертається втечею капіталів за кордон, переходом підприємців у тіньовий сектор економіки і подібними їм явищами.
Найбільш адекватним істинній природі податку є його розуміння і визначення, як нам видється, з позиції соціологічного позитивізму –
природно-позитивне розуміння податкового
права. Перш за все таке розуміння податкового
права, і не тільки податкового, знайшло своє закріплення в конституціях багатьох сучасних демократичних держав, в тому числі в Конституції
України. Остання виходять з доктрини єдності
природного і позитивного права. Згідно даної
доктрини загальновизнаними принципами права
насамперед є природні закони суспільного розвитку, невідчуджуванні права та свободи людини і
громадянина, які і складають об’єктивну основу
позитивного права. Про це потрібно говорити, не
тільки всебічно розкриваючи і докладно характеризуючи поняття права, його сутність та зміст, але і
в коротких його дефініціях.
З усіх існуючих природно-позитивних визначень податку найбільш адекватним його істинному змісту є визначення податку С.Г. Пепеляєвим: “Податок – єдина законна (встановлена
законом) форма відчудження власності фізичних
і юридичних осіб на засадах обов’язковості, індивідуальної безоплатності, забезпечена державним примусом, що не носить характер покарання
або контрибуції, з метою забезпечення платоспроможності суб’єктів публічної влади [21,
c.26]”. Ним же зроблений чудовий коментар даного визначення. Зокрема, С.Г. Пепеляєв справедливо звертає увагу, насамперед, на той факт, що
запропоноване ним визначення податку підкреслює прерогативу законодавчої влади встановлювати податки. Визначення виходить також із того, що платником податку є власник, а не громадянин, тобто що сплата податку – соціальний
обов’язок, який випливає з права приватної власності. Обкладаючи власність, держава тим самим
поширює свій податковий суверенітет на будьякі доходи або майно приватних осіб, що одержані на її території або перебувають на ній. Нарешті, визначення вказує, що податок встановлюється з метою забезпечення доходами бюджету публічної влади [21, c.26-27] . До мінусів
цього визначення юридичної категорії „податок”
належить віднести насамперед недостатнє відображення у ньому об’єктивного характеру та
природніх меж податкових правовідносин.
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Маючи на увазі податки, відомий німецький державознавець П. Кирхгоф писав, що “доходи як особлива категорія цікавлять державне
право не з точки зору походження, правової основи або цілеспрямованості витрачання грошових коштів. В центрі його уваги – ступінь свободи держави у сфері фінансів” [8, c.134]. Тому
не випадково Г.А.Гаджиєв і С.Г.Пепеляєв підкреслюють, що “спрямованість загальних принципів оподаткування і зборів – саме обмеження
цієї свободи. Вони на конституційному рівні ставлять перепони податковій сваволі, створюють
основи справедливого, помірного та співрозмірного оподаткування” [7, c.185]. Отже, основні
принципи оподаткування і зборів не можуть бути
порушені без негативних наслідків для суб’єктів
податкових відносин незалежно від того, знайшли вони закріплення в Конституції держави
або іншому її законі чи ні. Закріплення їх в законі лише належним чином забезпечує реалізацію даних принципів. Однак оскільки вони служать втіленню і захисту основ конституційного
ладу, власне держави і в той же час основних
прав і свобод людини і громадянина, наяву достатні підстави для висновку про їх дозаконний і
в певному змісті навіть надзаконний характер.
Уже згадувані вище Г.А.Гаджиєв і С.Г.Пепеляєв
резонно зауважили, що оскільки “загальні принципи оподаткування і зборів спрямовують і зв’язують саму законодавчу владу, маючи для неї “еталонне” значення, закріплення цих принципів в законі є свого роду їх констатацією, а не встановленням згідно з волею законодавця” [7, c.191].
Очевидно, що з цієї причини застосування
основних принципів оподаткування і зборів не
може залежати навіть від мірі їх конкретизації в
Конституції держави. “В цілому конституційне
фінансове право, - як відзначає німецький вчений
юрист-фінансист К. Фогель – не може залежати
від випадковості, згідно якої одні питання знайшли в тексті Конституції повне відображення, а
інші – ні” [8, c.113]. “Для фінансової системи, підкреслює він в іншому місці цієї ж роботи – із
чинного регулювання робляться специфічні висновки, які стосуються існування фінансового
права. Поряд з писаним виступає, таким чином,
більш широке, неписане фінансове право Основного закону” [8, c.113], тобто, його принципи.
Серед запропонованих в науковій літературі критеріїв класифікації основних принципів
оподаткування і зборів найбільш адекватними
правовій природі податку, на нашу думку, є критерії, запропоновані Г.А.Гаджиєвим і С.Г.Пепеляєвим та підтримані згодом цілим рядом інших
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вчених – це критерії змісту і функціонального
призначення основних принципів оподаткування
і зборів. На їх основі дані вчені виділили два основних блоки базисних принципів оподаткування і зборів: а) принципи, що забезпечують
реалізацію та дотримання основ конституційного
ладу, інтересів держави; б) принципи, що забезпечують реалізацію і дотримання основних прав
і свобод платників податків, їх інтересів. До
першої групи принципів вони віднесли: принцип
публічної мети стягнення податків і зборів;
принцип обмеження спеціалізації податків і зборів; принцип встановлення, зміни та відміни податків і зборів законами; принцип встановлення
податків і зборів у належній процедурі; принцип
обмеження форм податкової законотворчості. До
другої групи даних принципів Г.А.Гаджиєв і
С.Г.Пепеляєв віднесли: принцип юридичної рівності платників податків і зборів; принцип всезагальності оподаткування; принцип рівного податкового
тягаря; принцип співрозмірності оподаткування
конституційно значимим цілям обмеження прав і
свобод платників податків [7, c.194-196]. Аналіз
даних принципів оподаткування і зборів переконує,
що серед них є юридико-технічні принципи та
принципи, що виражають природні, об’єктивні закономірності податкових відносин в суспільстві.
Висновки. Категорію „податок” з позиції
соціологічного позитивізму можна визначити на
основі вище згадуваної дефініції податку С.Г.Пепеляєвим з підручника “Податкове право” під
його редакцією: податок – єдина законна (встановлена законом) форма об’єктивних перерозподільних відносин, що проявляється у відчудженні такої частки приватної власності фізичних та юридичних осіб на засадах обов’язковості, індивідуальної безоплатності, забезпечена
державним примусом, яка не носить характер покарання або контрибуції, з метою забезпечення
платоспроможності суб’єктів публічної влади, яка
не підриває природних основ розширеного відтворення приватної власності в суспільстві.
Виділені чотири основних типи доктринальних підходів до визначення юридичної категорії „податок” слід визнати класичними. Кожний
із них будується на відповідному стрижневому
принципі: невідчужуваних правах особистості;
абстрактній формулі свободи; нормі поведінки,
що встановлена верховною владою; реальних
суспільних відносинах, що спричиняють юридичні наслідки. З них перші два носять абстрактний, суто теоретичний характер, виходять з належного у податковому праві, а останні два типи
(юридичний позитивізм і соціологічний позити-

візм) розуміння податку надають податковому
праву цілком реальний зміст (податково-правові
норми або податково-правові відносини), приймають податкове право сущим, таким, яке воно
є в дійсності.
Ці два типи податкового позитивізму і дві
абстрагованих, ідеальних конструкції податку не
тільки якісно відрізняються між собою, але і
глибоко взаємопов’язані. Усупереч судженням
багатьох дослідників права про повне неспівпадання природного і позитивного права насправді,
як переконує вітчизняний та світовий досвід, між
ними немає нездоланних перешкод. Реальність
нерідко трансформує та перекручує ідеали. З іншого боку, ідеал впливає на дійсність, іноді частково втілюється в ній. Механізм такої взаємодії
і проникнення складається із змін у чинному податковому праві, тлумачення податкових норм,
загальних принципів податкового права і т.д.
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DEBATABLE QUESTIONS OF THE CONTENTS OF A CATEGORY “TAX”
Summary
In the article on the basis of the analysis of advanced achievements of science of the financial law and
financial-legal practice the degree of scientific development of a problem is analysed, the essence of a juridical category “tax”, reason of variety of the approaches of the theorists and practical men to definition of essence and contents of the category is made out, the basic types doctrinal of the approaches to a juridical category “tax” are allocated.
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Постановка проблеми. Однією з головних
потреб науки фінансового права на сучасному
етапі її розвитку залишається потреба у виробленні єдиних наукових положень, які б об’єктивно визначали і в найбільш повній мірі відображали сферу фінансово-правових відносин.
Разом з тим, науці фінансового права властиві як
єдність думок щодо обгрунтування необхідності
її існування як бази для фінансово-правової реальності, так і повний дисонанс визначень її ролі і
значення на формування системи фінансовоправового регулювання. Тому, фінансово-правовій науці властиве велике розмаїття наукових
методів і підходів пізнання фінансово-правових
явищ і процесів. З одного боку, така ситуація цілком природна. Суперечливі тенденції в правовому мисленні та парадокси, що нерідко містяться в них, боротьба протилежностей, є однією із
закономірностей функціонування юридичної науки, джерелом її руху та розвитку. Однак, очевидним є й інше: фінансово-правову науку формують систематизовані, цілісні знання, що містять
взаємопов’язані, взаємозумовлені поняття, які
відображають як самі правові явища, так і системні зв’язки фінансово-правової дійсності. Тільки
науково обґрунтована, „концептуально зріла”
система понять дозволяє говорити про розвинену
науку, що займає власне місце в системі юридичних наук. За таких умов, особливо вагомого
значення набуває проблема вироблення основних
концептуальних підходів щодо формування нових та відображення і осмислення ролі існуючих
фінансово-правових інститутів.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Досліджуючи історію науки фінансового права,
аналізуючи сучасний стан її розвитку, приходимо до розуміння, що одним з історично перших та найбільш широко вживаних був і залишається формально-догматичний підхід у дослідженні фінансово-правових реалій. Він отримав
своє широке застосування на етапі зародження і
становлення науки фінансового права. Так, в розумінні представників німецької школи фінансів
ХVІІІ-ХІХ ст.ст. наука фінансового права (у той
час – фінансова наука – В.Х.) визначалась як сукупність знань, що відображають реальні дії
держави відносно ведення власного фінансового

господарства. Як відзначав Гоффман, фінансове
право – це перш за все сукупність законодавчих
постанов про фінансово-правовий устрій і державне управління фінансів [21, с.32]. Його думку
розвивав Л.Штейн, вказуючи, що фінансове право – це сукупність правил, що обмежують вплив
державної влади [42, с.47]. Особливого поширення даний підхід отримав у російській імперській науці фінансового права. В.О.Лєбєдєв, а
пізніше – І.І.Янжул пріоритетним вважали юридично-догматичне значення науки фінансового
права як похідної законодавчої практики держави. Подібний підхід дозволив їм констатувати
про наявність двох споріднених наукових дисциплін у галузі публічних фінансів: «фінансового
права» і «фінансової науки» [21, с.41-43]. Характерною рисою у визначенні фінансово-правової
науки, її місця і значення В.О. Лебедева, С.І. Іловайського, І.Ю.Патлаєвського, І.Т.Тарасова,
І.І.Янжула, була та, що фінансово-правова наука
може указувати тільки на те, що може бути зараз
і в даній місцевості. З цього робився висновок, що
наукові положення завжди умовні і не мають загального характеру [21; 17; 27; 37]. Такої ж позиції
притримувались і інші представники плеяди російської науки фінансового права [4; 23].
Історично, протиставленням формальнодогматичному підходу став соціологічний підхід
в науці фінансового права. Як відзначав один з
його представників в російській фінансово-правовій науці І.Х.Озеров, наука фінансового права
повинна вивчати об'єктивні соціальні закономірності того або іншого явища, аналізувати причини його існування [25, с.17; 26, с. 34]. Підготовчим, попереднім етапом для її висновків повинні стати аналіз і обробка існуючих фінансових
фактів [25, с.17-18]. Соціологічний підхід у визначенні фінансово-правових реалій залишається
одним з найбільш широко застосовуваних і в сучасній науці фінансового права, як вітчизняній,
так і зарубіжній [8, с. 50; 11, с. 16].
Водночас, в правовій науці в цілому, та науці фінансового права зокрема робились спроби
використання й інших підходів: казуального [13,
с. 19], інструментального [40, с.16-23], синтезованого [8, с. 49-64] та інших. Як справедливо, на
наш погляд, зауважує П.С.Пацурківський, будь-
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яка правова теорія, доктрина, підхід, окремо взяті, а інколи і в сукупності неспроможні описати
свій об’єкт дослідження як інтегративну цілісність, виключаючи при цьому можливість застосування додаткового, альтернативного методологічного підходу. Цим підкреслюється доречність
і раціональність застосування інтегративного
підходу [29, с.7; 31, с.248]. Таке різноманіття наукових підходів в науці фінансового права показує не тільки, за допомогою яких методів наукового дослідження вивчається те або інше явище
чи процес. Воно насамперед вказує на суб'єктивне ставлення дослідника щодо досліджуваного
ним матеріалу. При цьому, варто виходити з розуміння, що сама особистість вченого, його власні ідеали не фіксуються безпосередньо в змісті
фінансово-правової науки, вони є „лише кроком
в загальному русі безособового наукового пізнання” [43, с. 123].
Мета статті полягає у тому, щоб на основі
досягнень науки фінансового права і правової
науки в цілому, визначити та охарактеризувати
основні наукові підходи пізнання фінансово-правових явищ та процесів, спробувати намітити
можливі шляхи їх концептуалізації задля всебічного, об’єктивного і повного відображення наукою фінансово-правових реалій, та вироблення
нею основних моделей удосконалення існуючих
суспільних відносин.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема концептуалізації основних підходів в науці фінансового права пов’язана з
розв’язанням таких її методологічних завдань як
відтворення природних, фундаментальних, константних основ фінансово-правових відносин, визначення ролі суб’єкта цих відносин, використання методів і методик, орієнтованих на відображення об’єктивних аспектів соціального середовища. Як резонно відзначається в європейській та американській науковій літературі, сучасна правова наука повинна будуватись на формуванні переконання, що різноманітні дослідницькі парадигми і підходи, будуються не на
взаємозапереченні, а на взаємодоповненні, оскільки саме цього вимагає правова реальність [44,
с.290; 46, с.245-254]. Водночас, аргументи необхідності концептуалізації основних підходів науки фінансового права безпосередньо випливають із досвіду практичного застосування даних
підходів представниками фінансово-правової
науки в різні історичні періоди. Особливо показовим в даному аспекті є застосування фінансово-правовою наукою формально-догматичного
(спеціально-юридичного підходу).
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Історично формально-юридичний (догматичний) підхід до дослідження права в цілому
сформувався в позитивістській концепції права.
Як відзначав Г.Ф.Шершеневич, догматика полягає у систематичному викладенні норм права, що
діють у даний час у даній країні. Завдання це
розв’язується шляхом опису, узагальнення, класифікації норм, а також у формулюванні юридичних визначень [39, с.768]. Аналізуючи суть догматики, О.В.Тарановський зауважував, що „при
цьому чинне право не піддається критиці, а його
положення сприймаються як непорушні. Завдання дослідника зводиться тут до якнайкращого тлумачення чинних положень, яке полегшувало б їх застосування до конкретних випадків практики” [36, с.262]. Один з найяскравіших
представників позитивістської теорії – Г.Кельзен
писав: „Чисте вчення права прагне відповісти на
запитання, що є право та як воно є, але не на запитання, яким воно повинно бути чи створюватись. Воно є правознавство, але не політика права” [38, с. 7].
Ми вже вказували, що формально-догматичний підхід пізнання фінансово-правових реалій був превалюючим в російські науці фінансового права дореволюційного періоду. Однак,
особливо загострених, атрофованих форм він
набув в радянській правовій науці в цілому та
науці фінансового права зокрема. Як відзначає
П.С.Пацурківський, радянському правознавству
було притаманне не тільки різке розмежування
методологічних підходів до пізнання права, що
знайшло своє відображення у відриві соціологічного осмислення права від спеціально-юридичного, але й навіть протиставлення їх один одному на різних етапах розвитку. На перших етапах становлення радянської державності, супроводжуваних реформуванням усіх суспільно політичних відносин, у тому числі – фінансово-правових, відбувається переосмислення значення
фінансово-правової науки. З порядку денного
фактично знімається питання про підвищення
значимості фінансово-правових досліджень як
каталізатора існуючої фінансово-правової реальності, стимулятора підвищення ефективності політики держави в сфері публічних фінансів. Замість цього ставиться питання про потребу існування науки фінансового права в такій якості
взагалі. Внаслідок потужного впливу держави на
науку, основним завданням останньої в цей період стає аналіз, узагальнення, а часто – і коментар окремих способів, методів державного впливу на фінансову сферу. Її основними функціями
стають пропагандистська й агітаційна. Яскравим
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прикладом цьому є той факт, що предметом перших наукових праць з даної проблематики в
радянський період були питання сутності і реалізації фінансової політики нової влади відносно
«захисту бюджетних інтересів диктатури трудящих» [1; 6; 9]. Показовим є і те, що всупереч об'єктивному процесу значного звуження сфери
товарно-грошових відносин, у радянській фінансово-правовій літературі встановлюється тенденція ототожнення фінансів винятково з грошовими відносинами [30; с.5]. Ця тенденція ще більше посилюється на рубежі 30-х-40-х років і
трохи пізніше стає панівною в науці фінансового
права [2, с.41]. Наукові дослідження цього періоду базуються або на визначенні меж державної
влади у фінансовій сфері, або на характеристиці
фінансово-правових інститутів, затверджених
цією владою. При цьому, конкретний фінансовоправовий інститут досліджується як окремо існуючий факт, а його правова природа встановлюється шляхом аналізу нормативно-правового
акту, що його регламентує. Прикладів такому
явищу безліч. Не зупиняючись на їх детальному
розгляді, відзначимо, що вони зустрічаються
практично в кожному радянському підручнику з
фінансового права [33; 34].
Зрозуміло, що цілком природною реакцією
на подібне „тотальне” застосування наукою фінансового права формально-догматичного методу пізнання викликало негативну реакцію як в
європейській, так і в вітчизняній правовій науці
на різних етапах її розвитку. Зокрема, С.А.Муромцев відзначав: „теорія права не повинна підмінюватись описуванням текстів законів” [24, с.
149]. Такої ж позиції притримувався і І.Х.Озєров,
який відзначав особливе значення обраного дослідником наукового підходу. Зокрема, він писав: „Головне в науці – це вміння вірно сформулювати питання, знайти правильний шлях. А то
можна блукати роками і не просунутися ні на
крок [26, с.34]. Як відзначають сучасні науковці
– представники теорії права та теорії фінансового права, догматична теорія просто не в змозі
ефективно взаємодіяти з практикою, освоїти нові
правові реальності [11, с.14; 40, с.16; 35, с. 92; 28,
с.7]. Водночас такий перегляд не може базуватись на заниженні значення формально-догматичного методу, чи відмови від його використання, як застарілого, „... відображаючого соціалістичну правову дійсність” наукового інструменту
[40, с.18]. Вважаємо, що варто погодитись із
В.Д.Зорькіним, що без формально-догматичного
опрацювання права юриспруденція не може існувати. Але коли це первинне та допоміжне нау-

кове завдання перетворюється в самоціль та єдине заняття юриспруденції, то остання відділяє
себе глухою стіною від живого права, від прогресивного розвитку та перетворюється в засіб
консервації і апології діючого права, якщо навіть
це діюче право себе вижило [15, с. 32].
Як спосіб методологічного компромісу, в
правовій науці запропоновано застосування казуального методу пізнання об’єктивної дійсності.
Відзначимо, що дана пропозиція не є новелою в
правовій науці. Адже, як відомо, іще наукові
школи Стародавнього Риму були орієнтовані на
пізнання та вивчення окремих юридичних казусів – реальних подій в правовій практиці, а не на
структуризацію понять, термінів чи принципів
[8, с. 49-50]. Саме тому, юридична наука зводилась до основного завдання – prudentia – пошук
розумного, зрілого рішення [8, с. 50]. Застосування казуального підходу в науці фінансового
права як сукупності способів і методів вивчення
фінансово-правової матерії шляхом вичленовування і розгляду окремих фактів і явищ правової
дійсності спостерігається з моменту її становлення. Зокрема, А.М. Зак, визначаючи науку фінансового права самостійною юридичною дисципліною, вважав, що в ній групуються своєрідні, типові для фінансового права «відхилення»
від загальних норм права цивільного, адміністративного, міжнародного і т.п. джерел [13, с.18-20].
У зв’язку з цим, згадуваний нами автор задавався
питанням: «... чине не є фінансове право, можливо тільки у своїй частині, як самостійна юридична дисципліна – справою майбутнього, що
зумовлено подальшою диференціацію юридичних норм, які змінюють свою сутність в залежності від тієї сфери, у якій вони застосовуються?» [13, с.18].
Казуальний підхід дослідження фінансовоправової матерії насамперед вказує на взаємозв’язок і взаємозумовленість юридичної науки
з правовою практикою. З одного боку, потрібно
відзначити, що правова практика є джерелом пізнання, умовою існування науки фінансового
права. Саме цей аспект найбільше детально розроблений у юридичній літературі [18, с. 24; 22, с.
7; 32, с. 36]. Ми ж хотіли би звернути увагу на
інший, не менш важливий аспект. Правова практика – це найбільш об’єктивний критерій істинності суджень і визначень науки фінансового
права, постійний її споживач. Безпосереднє вивчення нормативного матеріалу, практики правотворчої і правозастосовчої діяльності, здійснюється в комплексному дослідженні з врахуванням
об'єктивно існуючої суспільно-політичної ситуа-
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ції [29, с.7-8]. Разом з тим, визначаючи правову
практику одночасно об’єктом наукового дослідження та споживачем науково-теоретичних
розробок, відзначимо, що фінансово-правова наука не може зводитись тільки до чуттєвого споглядання, коментування, правової дійсності. В
такому випадку неминуче відставання фінансово-правової наукової доктрини від реалій, що
швидко розвиваються, орієнтованістю сприйняття їх як даності, яка не підлягає критичному
аналізу і тим більше – удосконаленню [14, с. 26].
Подібний недолік казуального підходу в правовій науці Дж. Холл називав „партикуляризмом”
який, на думку вказаного автора має місце як в
теорії позитивного права, так і в юридичному
позитивізмі [45, с. 26]. Подібна ситуація в науці
фінансового права є ненормальною. Аналізуючи
зв’язок юриспруденції з практикою, досліджуючи
в цьому контексті взаємодію фінансово-правової
доктрини і фінансового законодавства, очевидною
є універсальність наукових розробок стосовно політичних і правових ідей, що закладаються в основу концепції владного акту держави.
Сучасні реалії розвитку фінансово-правової системи ставлять нові завдання перед наукою
фінансового права. Особливо важливого значення набуває питання про понятійно-категоріальний апарат, яке безпосередньо пов’язане з
концептуалізацією існуючих підходів фінансовоправової науки. Як відзначають в сучасній вітчизняній та зарубіжній правовій науці основним
шляхом концептуалізації основних підходів і методів наукового пізнання є так звана „інтегративна юриспруденція”. Як відзначає один із засновників даної концепції в західній правовій науці
Дж. Холл, інтегративна юриспруденція покликана стати мостом, з’єднуючим провалля між
юридичною догмою та правовою соціологією
[45, с.29]. Своєрідної позиції щодо питання створення сучасної інтегративної юриспруденції
притримується Г.Дж. Берман. Досліджуючи дану
проблему паралельно з Дж. Холлом і не підозрюючи, за власним зізнанням, що даний термін
вже використовується, він стверджує, що інтегральна (синтезуюча) юриспруденція повинна являти собою „філософію, об’єднуючу три класичні школи: правовий позитивізм, теорію природного права, та історичну школу...” [3, с. 340].
Останнім часом ідеї інтегративної юриспруденції набули значного поширення і в вітчизняній та російській правовій науці. Зокрема, на
думку Е.А.Гансової, контрасність протилежних
методів, спрямованих на один і той же об'єкт дослідження, робить їх взаємодоповнючими, орієн24

тує дослідника на всебічне з’ясування предмета
дослідження, а значить, дозволяє уникнути однобокого погляду на проблему [5, с.27]. Як відзначає О.І.Демидов, рух до методологічного
плюралізму передбачає подолання наступних
етапів: 1) розширення горизонту раціональності,
визнання її недієвості виключно як аналітичної
методики; 2) визнання методології як способу
поєднання, синтезу методів та їх інтерпретацій,
уніфікації; 3) визнання можливостей використання різних методів для оптимізації результатів
пізнання [11, с.15].
У вітчизняній правовій літературі необхідність застосування інтегративного підходу як
методологічної основи пізнання відстоює
П.С.Пацурківський. Як він пише, стає все очевиднішим, що у відриві один від одного ні сам по
собі спеціально-юридичний підхід, який висвітлює нормативну суть права, ні соціологічний,
який дає можливість розглядати право в контексті соціальних реалій, не можуть претендувати на роль загальної методології правопізнання. Ідея інтегративного підходу базується на
врахуванні неповноти, однобокості пояснення
права з позицій тільки якогось одного методу лише соціологічного чи спеціально-юридичного,
неминучості возвеличення (абсолютизації) можливостей одного з них за рахунок „приниження”
можливостей іншого [31, с. 248-249]. Такої ж позиції притримуються й деякі інші вітчизняні вчені [6, с.34-38; 41, с. 62-68].
Аналізуючи сучасний стан фінансово-правових відносин, рівень розвитку понятійно-категоріального апарату науки фінансового права, ми
цілком погоджуємось з твердженнями О.І.Демидова, В.Г.Графського, П.С. Пацурківського про
необхідність застосування інтегративного наукового підходу. При цьому, нам хотілось би вказати на такі позитиви його існування: 1) інтегративний підхід не скасовує застосування того чи іншого методу наукового пізнання, навпаки, він
визнає можливість використання різних методів
для досягнення основної мети – оптимізації пізнавальної діяльності; 2) він характеризується, з
одного боку, внутрішньою логічною структурованістю, відповідністю лексичним і граматичним
нормам і правилам, з іншого боку – наявністю
тих внутрішніх компонентів, що підвищують
ефективність його практичного втілення; 3) його
керуючою ідеєю є ідея дослідження явищ і процесів як цілісної системи у власному взаємозв’язку і взаємозумовленості.
Висновок. Отже, проблема дослідження
підходу в науці фінансового права є необхідною
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як з теоретико-методологічних, так і з практичних позицій. Існуючі на сучасному етапі суспільно-політичні і соціально-економічні правовідносини ставлять перед наукою фінансового права
якісно нові завдання відносно пізнання і відображення явищ правової дійсності, що вимагає перегляду використовуваних підходів, методів і прийомів дослідження фінансово-правової матерії.
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ
ЮРИДИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ
Постановка проблеми. У сучасному правознавстві не досить глибоко досліджені історичні
і наукові передумови утворення, сам процес формування юридичної соціології як науки, який спирався на тривалу історії юридичного пізнання права як соціального явища. Складним, суперечливим
і дискусійним залишається питання про час виникнення цього наукового формоутворення в загальному процесі поняттєво-правового вивчення та
вираження об’єктивної дійсності, про періодизацію
його розвитку. Принципове на сьогодні і питання
визначення вчених, наукову спадщину яких належить зарахувати до історії юридичної соціології,
адже процес становлення і динаміки науки простежується, насамперед, через концепції, теорії,
ідеї того чи іншого науковця.
Ступінь наукової розробки проблеми. Доволі важко визнати питання історичних і наукових
передумов виникнення та формування юридичної
соціології позбавленим дослідницької уваги. Актуалізацію цих проблем було здійснено передусім
такими вченими, як В.А.Глазирін, Ю.І.Гревцов,
В.П.Казимирчук, М.Е.Казмер Ж.Карбон’є, К.Кульчар, В.В.Лапаєва, В.П.Мар-чук, А.Подгурецький,
С.Л.Сєргєвнін та інші. Однак при всій важливості
історичного аналізу генезису соціолого-юридичних
досліджень, наукові праці, присвячені історії становлення і розвитку юридичної соціології, складають не тільки не таку вже і значну величину у
світовій юридичній літературі, але характеризуються й певною суперечливістю, і недостатньою
обґрунтованістю.
Мета статті. Основна мета дослідження полягає в тому, щоб на основі теоретичних узагальнень наукових позицій провести історичний
аналіз генезу соціолого-юридичних досліджень, як
необхідної умови розкриття тенденцій їх розвитку,
виявлення моментів наступності, глибшого поняття основних теоретико-методологічних проблем
юридичної соціології. Усе це повинно внести ясність у розуміння природи останньої.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Науковий постулат соціології на перших етапах її
становлення (перша половина XIX століття), а саме
позитивістський підхід до вивчення соціальних
явищ, не був чимось приголомшливо новим для
юриспруденції. На час оформлення О.Контом цілі-

сної позитивістської соціальної концепції, яка поклала початок створенню нової науки про суспільство – “соціології”, юриспруденція вже володіла
знаннями про право як соціально-юридичний феномен, мала досвід юридичного пізнання суспільних відносин, а сам позитивізм, поряд з іншими напрямами дослідження права, завжди охоплювався
сферою інтересів юридичної науки, яка мала в
своєму розпорядженні та досить успішно оперувала поняттям (ще з часів давньогрецької політикоправової думки – софісти, Аристотель та ін.) і терміном (з’являється в працях відомих римських
юристів та остаточно стверджується в середньовічній юриспруденції) “позитивність” щодо держави і
права, зокрема “позитивне право”. Ми цілком поділяємо резюме В.В.Лапаєвої: “Отже, ключове для
соціології поняття позитивного було відносно своєї
предметної сфери дослідження розроблено в самій
юриспруденції, а не запозичено з недавно виниклої
соціології. Швидше, навпаки. Адже ж на час появи
соціології саме досвід юридичних досліджень позитивного права виражав найбільш розвинені уявлення
і форми тієї соціальної позитивності, пошуки якої надихали фундаторів позитивістської соціології (Клод
Анрі де Сен-Сімон, Огюст Конт, Герберт Спенсер,
Джон Стюарт Міль та ін. – С.С.)” [18, с. 75-76].
У другій половині XIX століття, на основі
спільних теоретико-методологічних підвалин –
позитивістської концепції пізнання, в теорії права
сформувалися два наукових напрямки дослідження: юридичний та соціологічний позитивізм, у рамках яких право зводилось по суті лише до певних
емпіричних соціальних фактів [5, с.8-191]. Безумовно, позитивізм у правознавстві завжди співіснував
з антипозитивістськими концепціями права, з непозитивістськими, природно-правовими вченнями
про право і державу.
Юридичний позитивізм (легізм) і соціологічний позитивізм не були зорієнтовані на розкриття сутнісних характеристик права. Сфера їх наукового інтересу лімітувалася лише спостережуваним
позитивним правом. Водночас вони розходились у
своєму розумінні права, в підходах до методології
юридичних досліджень. Так, юридичний позитивізм обмежувався вивченням тільки форми права,
ігноруючи його соціальний зміст. Позитивне, спостережуване право зводилося насамперед до текс-
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тів законів. Фактично із проблематики юридичної
науки були виключені онто-аксіологічні аспекти
права. Іншими словами, юридичний позитивізм
орієнтувався на формально догматичне поняття
права як довільного продукту суверенної влади.
Соціологічний же позитивізм, на відміну від легізму, тлумачить право як емпірично-досвідний факт
соціального життя, а не як систему нормативних
приписів державної влади. Саме в його рамках і
сформувалися різні концепції соціолого-юридичного праворозуміння, зорієнтовані на вивчення
“права в житті”, “живого”, діючого права як такого, права в його реалізації. При цьому право трактувалося як юридично захищений інтерес або порядок суспільних відносин, як правова свідомість.
Прихильники соціолого-юридичного підходу до права, який розвивався у боротьбі з концепціями юридичного позитивізму, досліджували
право в контексті його структурних і функціональних зв’язків із соціальними чинниками, які як детермінують розвиток права, так і зазнають на собі
його впливу, широко використовуючи при цьому
методи статистичних досліджень, методи спостереження та аналізу юридичних документів, історикопорівняльний метод. З цього приводу В.Д.Зорькін
висловив думку, що юридична соціологія “в своєму становленні була фактично тотожна соціологічному позитивізму, або позитивістській соціологічній теорії права” [5, с.104]. Та доводиться констатувати, що всі намагання представників соціологічного позитивізму створити юридичну соціологію
фактично обмежилися спробою розробити відповідне поняття права.
Значну роль у становленні соціолого-юридичного підходу до права і в подальшому формуванні на цій основі юридичної соціології відіграли теоретичні ідеї та конструкції таких позитивно-соціологічно зорієнтованих юристів, як
Р.Ієрінг (соціологічне трактування процесу формування права як результату боротьби різних інтересів у суспільстві сполучається з юридико-позитивістським підходом до права як сукупності примусових норм, установлених державою), С.А.Муромцев (розуміння права як юридично захищеного
порядку суспільних відносин; протиставлення догмі права соціологічного вчення про право, яке покликане вивчати право насамперед в його соціальних проявах, пізнавати закони його виникнення і
розвитку), М.М.Ковалевський (трактування права
як вияву потреби суспільства в соціальній солідарності; сполучення історико-порівняльного підходу
до вивчення права з методологією емпіричних соціологічних досліджень), М.М.Коркунов (право як
розмежування групових інтересів; право як су28

купність певної частини суспільних відносин, які
іменуються правовими), Л.Й.Петражицький (концепція інтуїтивного права як продукту людської
психіки, зумовленого соціокультурним середовищем). Також необхідно звернути увагу на концепцію Н.А.Гредескула, якому вдається уникнути
однобічного підходу до права, властивого С.А.Муромцеву. В правовій науці, на його думку, існують
три напрямки, а саме: догматичний, історичний і
соціологічний, які постійно ведуть боротьбу за
пріоритет. Найважливішим із цих трьох напрямків
Н.А.Гредескул вважав соціологічний, і не лише
тому, що в ньому сконцентровані основні завдання
правознавства, але й тому, що їх розв’язання повинно благотворно вплинути як на догматику, так і
на історію права [3, с.3-4]. Тільки соціолого-юридичний підхід дає можливість науково опановувати явища права, розумно створювати саме право.
Лише з його допомогою реально вирішити найважливіше практичне завдання – визначити, яким
же повинно бути право [9, с.46, 63-65, 81]. Але,
важливо відзначити, що саме С.А.Муромцев сформулював два основних постулати соціологічного
розуміння права: перший – право є сукупністю
юридичних відносин; другий – судова правотворчість повинна володіти певним ступенем свободи
щодо встановлених норм права. Цим був підкреслений зв’язок змін права з динамікою суспільних
відносин, по суті – гнучкість співвідношення писаних і діючих норм, що співзвучно висловленому
пізніше Є.Ерліхом розрізненню норм “мертвих” і
“живих”, писаних і діючих. Сюди, на думку
С.А.Муромцева, не лише можуть, але й повинні
встановлювати відповідність норм фактичному
правопорядку, здійснювати зворотне прямування
від правозастосовчої практики до самого права,
спонукати право до трансформації, фактично –
творити норми права. Інакше кажучи, суди виконують роль сполучної ланки між правом і соціальною дійсністю [18, с.150-152; 14, с.68-81; 4]. Аналогічні міркування властивій і відомому українському теоретику права Б.О.Кістяківському, який не
лише проводить різницю між писаним і реалізованим
правом, але й дає їх характеристику [13, с.207].
Пожвавлення антилегістських виступів у
юриспруденції та посилення закликів до відродження природного права на початку XX століття
зумовили виникнення такого впливового напряму
соціолого-юридичних досліджень, як “школа вільного права” [21, с. 199-231; 22], на чолі з австрійським юристом Є.Ерліхом, з ім’ям якого науковці
пов’язують оформлення, утвердження юридичної
соціології та початок її інституціонального розгортання, самовизначення. Його монографія “Основи
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соціології права” (1913) позначила важливу віху –
появу юридичної соціології як науки. Зміст роботи
автор резюмує декількома реченнями. “Центр ваги
розвитку права в наш час, як і в усі інші часи, - пише він, - знаходиться не в законодавстві, не в юриспруденції чи судочинстві, а в самому суспільстві”
[28, с. 12]. Реально діюче право він називав “живим
правом”. Воно є результатом спонтанного процесу
правоутворення в суспільстві, а також діяльності
окремих представників державної влади, а отже,
знаходиться в фактичних відносинах, а не в статтях
закону, бере свій початок у самому суспільстві. І
саме на нього повинні орієнтуватися судді в своїх
рішеннях. “Живе право” (внутрішній порядок людських відносин), яке “не встановлюється в правових положеннях”, яке “входить у життя, стає живою нормою”, згідно з Є.Ерліхом, і є предметом
юридичної соціології [27, с.33, 399]. Остання як
справжня правова наука, використовуючи індуктивний метод, вивчає факти реального життя, внутрішній порядок людських союзів для того, щоб
збагнути джерела, розвиток і сутність самого права. Та Є.Ерліх не обмежувався розробкою теоретико-методологічних проблем юридичної соціології.
Він одним із перших почав проводити дослідження
(на території Буковини), близькі до тих, які в наш
час називають конкретно-соціологічними.
Звичайно, Є.Ерліху могли б дорікати, що
фактично ці ж самі ідеї виражалися і раніше. Однак
пріоритет належить не тому, хто перший висловив
ту чи іншу ідею, а тому, хто спромігся зробити її
плідною. Вказівка ж на те, що ті або інші ідеї вже
висловлювалися є лише свідченням того, що вони
логічно необхідно випливають із відомої постановки питання, а це передусім є додатковим доказом правильності цих ідей. У цьому випадку слід
визнати надзвичайно цінним ту обставину, що вищевикладена постановка соціолого-юридичного дослідження права відстоювалася ще С.А.Муромцевим.
Даний тип праворозуміння став вихідним
пунктом, концептуальною основою юридичної соціології. У нього виявилися наполегливі прихильники, справжні продовжувачі, які терпляче і послідовно намагались і намагаються привнести щось
нове, адаптувати саму теорію “живого права”
Є.Ерліха до сучасного стану розвитку науки. Зокрема, Г.Зінцгеймер, Ф.Жені, Е.Юнг, Г.Канторович, Ф.Гек та багато інших послідовників “школи
вільного права” продовжували започатковану традицію соціолого-юридичного тлумачення і вивчення права як фактичного порядку громадського
життя. Більшість ідей та постулатів цієї школи
знайшли своє відображення, отримали подальший
розвиток у працях американських реалістів і праг-

матистів у сфері права (Р.Паунд, Д.Ч.Грей,
О.У.Холмс, Д.Френк, Б.Н.Кардозо, К.Ллевеллін),
які пропагували концепцію права як продукту
предметно-практичної судової діяльності як засобу
досягнення соціальної мети, ставлення до суду як
до виняткової сфери дії, функціонування права, які
вимагали, щоб оцінювання будь-якої частини закону враховувало наслідки його дії, розглядали закон
лише як матеріал, із якого суди створюють саме
право [26, с. 284-311]. По суті, погляди Р.Паунда та
інших представників американської школи юридичної соціології кардинально не відрізняються від
поглядів напрямку “вільного права” [6, с.9-10].
Юридичні норми Р.Паунд проголосив “книжковим
правом”, яке не відіграє істотної ролі в дійсності, а
категорію “живе право” він замінив категорією
“діюче право”, яку протипоставив “книжковому
праву”. В основі розробленої ним концепції юридичної “соціальної інженерії” лежить уявлення про
право як режим упорядкування людських взаємовідносин, відповідно до належно встановлених
правил. Юристи в ролі соціальних інженерів, на
його думку, повинні більш мислити поняттями
правового порядку – процесу, а не поняттями права, закріпленого в законах та інших джерелах.
У першій половині XX століття в західній
юриспруденції сформувався і такий самостійний
напрям розвитку юридичної соціології, як інституціоналізм, серед найвизначніших представників
якого можна назвати П.О.Сорокіна і Ж.Гурвича.
Останні у наукових працях поєднували інституціоналізм із вихідними теоретико-методологічними
положеннями відомого російського правознавця,
засновника психологічної теорії права – Л.Й.Петражицького. Так, згідно з концепцією “соціального
права” Ж.Гурвича, право є фактором інтеграції та
інституціоналізації в суспільних відносинах. При
цьому під правом розумілося право, створене різними громадськими утвореннями. Його реальність,
переконаний Ж.Гурвич, виражається в безпосередньому юридичному досвіді (колективні акти визнання певних нормативно-правових цінностей) та
нормативних фактах (результат вияву юридичного
досвіду у вигляді нормативних правил поведінки)
[10, с.112-113; 26, с.271-284; 20, с.96-101]. Інший
представник інституціоналізму – американський
соціолог і юрист російського походження П.О.Сорокін, розглядав право як основу, душу кожної організованої групи. Воно трактувалося ним як загальнообов’язкові правила поведінки, в яких свобода однієї особи узгоджується зі свободою інших
осіб, з метою розмежування та захисту інтересів
людини. Генезис норми права автор убачав у свідомості особи, її переживаннях певних ситуацій як
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правових [18, с. 118-123; 11, с. 436-440; 1, с. 111120; 2, с. 111-119].
Традиції соціолого-юридичного підходу, що
склалися в юриспруденції, не могли не вплинути і
на формування радянської юридичної науки. Розвиток марксистського правознавства підтверджує
його соціологічний характер [16, с. 109; 23, с. 105].
Саме дія, соціальний характер права, а не його догма, були наріжним камінням перших радянських
теоретиків права: П.І.Стучкі (концепція права як
порядку суспільних відносин), Є.Б.Пашуканіса та
І.П.Разумовського (трактування права як форми
матеріальних, економічних відносин), М.А.Рейснера (класово-психологічна концепція права). По суті
розроблені до 30 років XX століття (період наукового пошуку) радянськими вченими-юристами
концепції права значною мірою були не що інше,
як розвитком ідей і концепцій С.А.Муромцева,
Є.Ерліха, М.М.Ковалевського, Л.Й.Петражицького, М.М.Коркунова, Б.О.Кістяківського, Н.А.Гредескула тощо. Але необхідність зміцнення правової системи, що розвивалася, вимагала поглибленого вивчення нормативної сторони права. Як
наслідок, у 30-40 роках у проблематиці загальнотеоретичних правових досліджень набуває переваги нормативно-юридичне вивчення права, сили
нормативний підхід до права. Безумовно, дослідження нормативної природи права, його структурних специфічних закономірностей, якостей та
форм – важливий і необхідний аспект пізнання
права. Проте він недостатній для того, щоб розкрити глибинні закономірності виникнення і функціонування такого соціального феномену, як право, його онтологічну сутність. І хоча в указаний період (латентний період розвитку соціолого-юридичного підходу) загально-теоретичні проблеми
права розроблялися деякими вченими (М.П.Карєва,
Н.В.Криленко, М.С.Строгович, С.А.Голунський,
Н.Г.Александров), соціолого-юридичні дослідження проводились явно недостатньо.
Відновлення перерваних на декілька десятиліть соціолого-юридичних досліджень, використання нових методів пізнання соціально-правових явищ і процесів характерні для 60-х років
XX століття. Саме в цей час серед радянських правників почала визнаватися необхідність і важливість соціологічної орієнтації для подальшого
розвитку юридичної науки, спостерігався підвищений інтерес до соціолого-юридичного підходу.
В центрі уваги юристів опинилися не тільки правові форми, але й життя права, його онтологічні аспекти. В цілому розвиток соціологічного підходу
до вивчення права цілком природно пішов прокладеним раніше руслом, формуючи специфічний на30

прямок досліджень у межах юриспруденції. Ці дослідження здійснювались як на теоретичному рівні
(внаслідок чого і склався соціологічний напрям у
рамках загальної теорії права), так і на рівні емпіричних досліджень, які проводилися в галузевому
правознавстві (зокрема, в кримінальному і трудовому праві) [18, с. 21].
Однак соціолого-юридичні дослідження в
умовах адміністративно-командної системи мали
досить обмежену сферу застосування, торкалися
лімітованого кола тем, не зачіпаючи при цьому
найбільш актуальних і принципових проблем соціально-правового розвитку (насамперед основ правової системи, що сформувалася в країні). Вони
були спрямовані передусім на вивчення та узагальнення практики вже прийнятого законодавства, яке ототожнювалося з правом, пізнання соціального контексту його реалізації. Предметна сфера дослідження зводилась переважно до дії законодавства. “Метою конкретно-соціологічних досліджень права, - наголошував у той період В.П.Казимирчук, - є практика, тобто вивчення сфери реалізації права в галузі застосування законодавства,
судової практики, практики державного управління” [7, с.128]. Пафос цього підходу полягав у підвищенні ефективності нормативного регулювання
при збереженні незмінними як об’єкта регулювання,
так і самого регулятора. Акцент на дії законодавства
унеможливлював вивчення фундаментальних засад
функціонування і розвитку самого права.
У 70-х роках межі соціолого-юридичного
підходу дещо розширилися. Юристи почали розробляти проблематику ефективності законодавства, правової активності особистості, правозастосовчої діяльності, соціально-правового експериментування, правосвідомості, шукати нові правові форми, більш адекватні прогресивним тенденціям розвитку економічних відносин. Проте всі ці
напрямки дослідної діяльності, як і раніше, були
пов’язані насамперед зі сферою реалізації законодавства. І лише в середині 80-х років ХХ століття
накреслився сталий інтерес радянських правників
до проблем, пов’язаних з нормативною структурою суспільства, природою права як специфічного
соціально-юридичного феномену, його місцем у
системі соціонормативної регуляції, зародженням і
функціонуванням неінституціональних соціальних
норм, які конкурують із законом (насамперед у
сфері господарських відносин). Мусимо визнати,
що інтерес науковців саме до даних питань сприяв
концептуальному поглибленню соціолого-юридичного підходу, виведенню його за рамки пізнання
лише сфери дії вже прийнятого законодавства, виходу дослідників на вивчення об’єктивних проце-
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сів нормоутворення, генезису правових норм. Як
наслідок, під кінець 80-х років, незважаючи на неминучу обмеженість і деформованість соціологічного підходу до пізнання права в радянський період, вітчизняна юридична соціологія як науковий
напрям дослідження вже цілком оформилась у відносно самостійне наукове формоутворення в загальному процесі правового вивчення і вираження
об’єктивної дійсності – в юридичну науку, теоретико-методологічні положення якої мають науково-пізнавальне значення для юриспруденції в цілому, для галузевих юридичних наук, зокрема. При
цьому сформувалися три основні проблемні напрямки досліджень у сфері юридичної соціології,
які “на практиці в більшості випадків тісно
пов’язані між собою, а іноді взагалі проводяться в
рамках однієї роботи”: 1) соціальна обумовленість
права; 2) соціальний механізм дії права; 3) ефективність дії законодавства та правозастосовчої діяльності [17, с. 6; 19, с. 81-90; 8, с. 236; 25, с. 10-17].
Що ж стосується внутрішньої диференціації юридичної соціології як науки, то вона не зупинялась
на основних галузях права, а йшла далі – до рівня
інститутів і норм права.
Висновки. Отже, історія становлення і розвитку соціолого-юридичних досліджень у рамках
юриспруденції показує, що те нове, яке соціологоюридичний підхід вніс у розгляд правової проблематики, полягало в розкритті взаємодії, взаємовпливу специфічних для предметної сфери досліджень правознавства внутрішніх чинників і зовнішніх щодо них, неспецифічних чинників, які охоплюються сферами дослідження інших наук (саме
механізм і закономірності такої взаємодії і є, на
думку В.В.Лапаєвої, предметом юридичної соціології [17, с. 23]), переконує нас у тому, що проблематика юридичної соціології розроблялася зусиллями юристів і була спрямована на приріст саме
юридичного знання. Юристи, насамперед представники кримінального права, значно раніше, ніж
соціологи, дійшли висновків, що стан правових феноменів залежить не тільки від характеру та якості
відповідних юридичних засобів, але й від інших
соціальних чинників неюридичного характеру, що
кінцеві результати дії норм права лежать за його
межами, що вони залежать не тільки і не стільки
від ступеня їх досконалості, скільки від соціальних
і правових явищ, які опосередковують процес реалізації цих норм у конкретних відносинах і правомірній поведінці. При цьому юристи не підміняли собою соціологів, а проводили соціальноправові дослідження крізь призму категорій правознавства з метою оптимізації власне правового
регулювання. Тотальна же соціологізація права

деякими вченими-юристами мала за мету лише
підкреслити генетичну та функціональну зумовленість правовідносин відносинами соціальними.
На даний час є достатні умови для активізації нових, могутніх імпульсів розвитку, інституціонального розгортання, самовизначення науки
юридичної соціології, яка покликана вивчати право
перш за все як самодостатній феномен об’єктивного світу, право у взаємодії та взаємозв’язках з
іншими об’єктами, на які воно впливає і які мають
вплив на нього, не лише як систему норм, але і як
соціодинамічну систему, що охоплює сферу їх реалізації, сферу дії, функціонування права, досліджувати його в динаміці, як процес постійного взаємопереходу від генезису права до його соціальної дії,
в широкому контексті структурно-функціональних
зв’язків із соціальними чинниками, які живлять,
перекручують, доповнюють, посилюють, блокують
правову регламентацію, наповнюючи її зовсім несподіваним змістом, породжуючи не враховані законодавцем наслідки, із використанням, зокрема,
соціологічних засобів і методів пізнання для розв’язання суто юридичних проблем. Накопичений
нею теоретичний і методологічний потенціал дозволяє зробити вагомий внесок у вирішення актуальних завдань і визначення перспектив розвитку
правової системи, розроблення теоретичної платформи здійснення правової реформи, покликаної
забезпечити верховенство права в усіх сферах життя суспільства, посилення механізму підтримання
законності і правопорядку. Без опори на повні і
достовірні знання юридичної соціології про соціально-правові умови функціонування норм права, чинники, які перешкоджають їх позитивній дії і
які необхідно нейтралізувати за допомогою певних
правових засобів, законодавець часто проектує та
приймає норми, неефективність яких виявляється
відразу після набрання ними чинності. Варто зауважити, що нема сенсу протиставляти соціальний
аспект права його нормативному змісту, абсолютизувати соціальну сторону права, ігноруючи при
цьому його нормативно-юридичний аспект. Проте
останній також має свою соціальну характеристику. І.Сабо справедливо вказував на умовність
самого виразу “соціальна сторона права”, адже “у
права немає несоціальних сторін” [24, с. 73].
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ВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ „СИСТЕМА ПРАВА” ТА „ПРАВОВА СИСТЕМА”
(СИНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ)
Постановка проблеми. Нам уже доводилося писати про актуальність для юридичної науки проблеми змістовного наповнення категорій
і понять, які є важливим інструментом об’єктивного пізнання та відображення правової дійсності і відіграють неабияку роль у чіткому формулюванні правової норми чи статті закону [19].
Особливої актуальності ця проблема набуває в
умовах трансформації наукових знань у зв’язку
зі зміною наукової парадигми. Якраз у такому
стані перебуває українська юридична наука, яка
„задихається” від відсутності як науково виваженої термінології, так і від неоднозначного тлумачення відношення фундаментальних для неї понять і термінів, зокрема таких, як „право” і „закон”; „система права” і „система законодавства”;
„система права” і „правова система” тощо. Не
треба доводити очевидного, що успішне розв’язання назрілої проблеми залежить від правильного вибору методів дослідження.
На сьогодні в дослідженні явищ правової
дійсності широко застосовується методологія
системного аналізу, в рамках якої діалектичний
матеріалізм став науковою системою [37, с.220],
а основні принципи матеріалістичної діалектики
(саморозвиток матерії, взаємозв’язок частин і
цілого) одержали конкретно-наукове утілення в
рамках системного підходу [34, с.7 і наст.]. Між
тим, філософські принципи саморозвитку матерії
і взаємодії частин і цілого тісно зв’язані із синергетикою - новим науковим напрямком міждисциплінарних досліджень [8, с.52-55]. Терміном
„синергетика”, запозиченим із давньогрецької
мови, позначається цілісний колективний, чи кооперативний, ефект взаємодії великого числа
підсистем у відкритих системах [36, с. 15]. Тому,
на думку окремих учених, синергетику, в розумних межах, можна розглядати як подальший
розвиток системного підходу до механізму взаємодії елементів у складноорганізованих динамічних системах. Власне в результаті такої взаємодії „ виникає їх самоорганізація” [29, с. 45-55].
Ступінь наукової розробки проблеми. Із
середини 80-х р. ХХ ст. у радянській юридичній
науці широко почало застосовуватися поняття
„правова система”, у тому числі й у аспекті співвідношення його з поняттям „система права”.

Закономірним було те, що за методологічну основу досліджень були покладені категорії системного аналізу (М.Матузов, А.Малько, С.Алєксєєв, Л.Тіунова та ін.). Така тенденція домінує і
сьогодні в дослідженнях правової системи та системи права як явищ правової дійсності [16, с.4852; 25, с 7-39; 30]. Між тим питання відношення
понять „правова система” і „система права” далеке до свого вирішення. Своєрідним віддзеркаленням рівня досягнутого у його розв’язанні є
стаття російського академіка В.Нерсесянца, в
якій той пише, що поняття „правова система” –
це „довільне, умовне” „випадкове” словосполучення. Його запровадження „ще за радянських
часів по суті означає підміну загального поняття
права” і переслідувало мету „під ширмою нових
словоутворень зберегти сутність офіційного радянсько-легістського праворозуміння і з допомогою подібних словесних новацій у будь-який
спосіб протидіяти різним напрямкам юридичного
(антилегістського і антипозитивістського) праворозуміння, що вже почало формуватися в нашій
науці” [23, с.6].
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання простежити точки зіткнення у відношенні понять „система права” і „правова система” в рамках синергетики, завдяки якій відкриваються додаткові можливості системно-інформаційної методології в пізнанні явищ правової дійсності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під кутом зору теорії систем поняття „система” має смисл у протиставленні з корелятивним
їй поняттям. Таким є поняття „середовище”.
Тобто будь-яка система існує в певному середовищі. Останнє протистоїть системі як інша система [34, с.22]. У такому аспекті на вербальному
рівні терміни „система права” і „правова система” вказують на низку правових явищ, які, взаємодіючи як ціле, виступають підсистемами великої динамічної системи – суспільства, як сукупності суспільних відносин, за допомогою яких і
завдячуючи яким здійснюється життєдіяльність
людей і які відрізняють людину від зв’язків і відносин у живій природі. Система суспільних відносин має власну структуру – взаємозв’язок елементів морального, мистецького, релігійного,
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національного, наукового, економічного, політичного і правового життя суспільства [ширше
про це: 21, с.55]. Взаємодіючи між собою і з іншими структурними елементами суспільства, система права і правова система функціонально задіяні в єдиному механізмі утвердження правопорядку
(порядку) в суспільстві. Саме порядок і зв’язок,
згідно із теорією систем, і є „системоутворюючими
відношеннями” [34, с.7-23].
Переваги системного підходу у дослідженні систем будь-якого рівня очевидні [2, с.97
і наст.]. Системний підхід сприяє адекватній постановці проблеми у конкретних науках і виробленні ефективної стратегії їхнього вивчення. Методологія та специфіка системного підходу вирізняється тим, що орієнтує дослідження на розкриття цілісності об’єкта і механізмів, що її забезпечують, на виявлення різноманітних типів
зв’язків складного об’єкта і зведення їх у єдину
теоретичну картину. Системний підхід використовується при дослідженні організацій і систем,
що мають визначену мету і створюються людьми
для задоволення їхніх потреб. У такому аспекті,
наприклад, „правова система” мислиться як єдина нормативно-законодавча форма суспільних
відносин, завдячуючи якій здійснюється їх урегулювання з метою забезпечення правопорядку
[18, с.13]. Відповідно, за вихідний у пізнанні „правової системи” береться її структурно-функціональний аспект з урахуванням взаємодії трьох „основних її частин: інституційної, функційної, нормативної” [ширше про це див.: 15, с. 40-46].
Обмежені можливості системного підходу
у дослідженні соціальних систем будь-якого рівня полягають у тому, що в його рамках аналіз
здійснюється з позицій біхевіоризму і механіцизму з провідним методом редукціонізму, де найбільша ефективність усієї системи як єдиного
цілого визначається її організацією, не зважаючи
на наявність у окремих її компонентів суперечливих прагнень [17]. Організація є найбільш
складним і об’ємним поняттям теорії систем. Як
пише М.Штеренберг: „Спроби визначити організацію через упорядкованість, виявились бездоказовими і непереконливими” [39, с.60]. У цьому
зв’язку, як видається, наведене вище висловлювання академіка В.Нерсесянца цілком справедливі стосовно тих досліджень, у яких намагання
з’ясувати співвідношення між термінами «система права» і „правова система» обмежуються
рамками системного підходу, де системоутворюючим відношенням визнається зв’язок, структура і організація - прояви впливу як внутрішніх
так і зовнішніх чинників. Ідеться про зв’язок
34

права, як „ядра і нормативної основи правової
системи” з державою, остання виступає організуючим чинником „нормативного впливу на суспільні відносини” [25, с. 39; 27, с.28, 152-153]. Як
пише С.Алєксєєв: «Правова система» як категорія виражає головне в правовій дійсності – інституційне нормативне утворення тобто – об’єктивне право» і далі: «Вказане поняття (яке слід чітко
розмежовувати з поняттям «система права» –
побудови останнього як нормативного утворення) покликане не тільки дати структурну характеристику правової дійсності, її загальну конструкцію, але й відобразити генетичний аспект
системи, в даному випадку – роль і співвідношення правотворчості і правозастосовчої діяльності компетентних органів. Дане поняття, таким чином, однією із своїх граней охоплює діяльність державних установ, що виконують юридичні функції – законодавчі і судові» [1, с.31].
Змістовно і по суті міркування С.Алексєєва виражають сутність легістського праворозуміння,
характеристику якому дав В.Нерсесянц [23, с. 9].
У цілому, у розвитку правової системи,
згідно із вище вказаним підходом, мета цього
розвитку задається волею держави чи суспільства, питання ж про самоорганізацію, як необхідну умову саморозвитку, не ставиться. Між
тим, як зазначає Д.Чернавський, наука ХХ ст.
прийшла до висновку (теорія Гейделя), що жодний із однозначних алгоритмів (подібно механіці) не може дати однозначної відповіді на питання, поставлене в рамках того ж алгоритму [37,
с.6-9]. А відомий дослідник процесів саморозвитку у системах різного рівня С.Курдюмов зазначив, що синергетика заперечує усталену в класичній науці переконаність у тому, що „зовнішнім
впливом на складну систему її ... можна докорінно перебудувати, як нам заманеться” – це
„міф, дивний для нашого часу ідеалізм”. „Управляти складними нелінійними системами „командними”, „адміністративними” методами не вдається. „Необхідно враховувати структурування,
яке відбувається в них за законами самих цих
систем”. І далі: „...Необхідно знати, як вони (системи – М.М.) функціонують, і з мінімальними
зусиллями збуджувати адекватне їм. Необхідно
враховувати власні реакції системи на вплив зовнішнього чинника” [13; 14, с.40, 41].
Головна мета системних досліджень полягає
у розкритті механізму функціонування систем (33).
Для цього важливо знайти системоутворюючий
чинник і системоутворююче відношення.
Наприклад, згідно сучасної російської концепції права системоутворюючою ланкою «сис-
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теми права» є галузь права (тут система права
розглядається в першу чергу як сукупність галузей права). Кожна галузь права має свій метод
правового впливу на суспільні відносини, тобто
метод владних приписів (зобов’язування, дозвіл,
заборона) (3, с.23, 25). Згідно з українською концепцією права системоутворюючим чинником
виступає внутрішня єдність юридичних норм, які
диференціюються за галузями, підгалузями та
інститутами [24, с.70-71]. «Єдність юридичних
норм, що утворюють право, визначається єдністю вираженої в них державної волі (виділено
нами – М.М.) [27, с.153]. Не зважаючи на деяку
змістовну розбіжність у дефініціях, обидві концепції визнають за системоутворююче відношення організацію, де організуючим чинником
виступає воля держави. При цьому система права
мислиться як суто внутрішня його будова, і яка є
складовою правової системи [25, с. 75; 27, с.152].
«Правова система» в літературі розглядається як змістовно глибше, ніж «система права»
поняття, оскільки характеризує не тільки стан і
взаємозв’язок норм, галузей, підгалузей, інститутів права, тобто його систему, але й розвиток і
структуру законодавства – систему законодавства. Крім того, правова система визначає сукупність правових установ в державі і, перш за все,
судову систему [28]. Структуру правової системи
визначають такі правові явища, як а) юридичні
норми, принципи і інститути (нормативна сторона); б) сукупність правових установ (організаційна сторона); в) сукупність правових поглядів,
уявлень, ідей властивих даному суспільству,
правова культура [31, с.300]. Отже, правова система мислиться «механізмом» «більш високого
рівня (ніж система права – М.М.), компонентами
якого є не тільки норми, а й правовідносини та
правосвідомість, що перебувають у нерозривному зв’язку. Одночасно …правова система є
складовою соціальної системи, що охоплює все
суспільство». За допомогою правової системи
(«як внутрішньо узгоджених і взаємопов’язаних
юридичних засобів») « держава справляє нормативний вплив на суспільні відносини» [27, c.152153]. Йдеться про те, що «визначальними організуючими принципами правової системи є: цілісність, системність, комплексність і функціональність. Взаємодія цих принципів сприяє існуванню і функціонуванню правової системи» [27,
с.61]. Отже, з усього випливає, що провідними
елементами правової системи виступають перш
за все ті, які необхідні для процесу правового регулювання, для цілеспрямованого впливу держави на свідомість і поведінку суб’єктів. Варто

наголосити, що подібні засоби виправдані за
умови правової держави і є антигуманними в
умовах тоталітаризму.
Отже, згідно із наведеними міркуваннями,
системоутворюючим відношенням як системи
права так і правової системи виступає зв’язок з
державою, як організуючим чинником. Відповідно визнається, що правопорядок у суспільстві
утверджується не завдяки функціонуванню права
як складноорганізованої відкритої системи, а
винятково завдяки державі, що є складною системою іншого рівня, що розвивається за власними законами (останнє не є предметом нашого
розгляду). Отже, цілком очевидно, що в рамках
системного підходу важко, точніше фактично
неможливо, знайти суттєву різницю в поняттях
„правова система” і „система права” та визначити природу їх відношення. Вони завжди будуть тотожними і по суті зводитися до поняття
об’єктивного права в цілому, яке ділиться на відносно автономні підсистеми (норми, галузі, інститути), що виступають основою для систематизації законодавства і насамперед його кодифікації.
Йдеться про те, що системний підхід можна успішно використовувати за умови дослідження правової системи чи системи права як
автономних утворень, у ракурсі суто математичної, логічної (раціональної) схеми із чіткою взаємодією інституційної, нормативної і функційної
частин (для правової системи) та внутрішньої
будови і зв’язку структурних елементів, які визначаються єдністю державної волі, єдністю правової системи та єдністю механізму правового
регулювання і принципів права (для системи
права). Ця схема виключає випадкові обставин .
Реальне життя набагато складніше, особливо якщо йдеться про історичний розвиток національної правової системи, яка є «фактично моделлю (логічною схемою) гіпотетичного уявлення про історичний розвиток права в його цілісності» [32, с.47-48], з обов’язковим урахуванням «національної константи», яка «є тим первинним природним джерелом, яке і визначає
культурно-історичну специфіку активних стереотипів правової поведінки (виділено нами –
М.М.), забезпечує динаміку, цілісність і внутрішні джерела розвитку правових систем» [12,
с.157-177]. Ця теоретична модель повинна мати
практичний вихід: пояснювати незрозумілі явища, давати кількісні оцінки й передбачування,
допускати експериментальну перевірку – словом
мати ті якості, які Енштейн назвав «внутрішньою
красою теорії».

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 187 . Правознавство.

35

М.І. Мірошниченко

Спробуємо підійти до аналізу відношення
понять «правова система» і «система права» як
до об’єкту синергетики, з урахуванням провідного концептуального принципу вітчизняної
правової науки «Людина в праві і право для людини» [38, с.4]. Йдеться про персонологічну динаміку осмислення проблем класичної юридичної науки, що долає жорстку суб’єктно-об’єктну
орієнтацію Нового часу з характерним у процесі
пізнання біхевіоризмом, механіцизмом і редукціонізмом. Немає потреби доводити очевидне,
що гуманізація можлива винятково за умови реалізації певного міждисциплінарного комплексу.
Це пов’язано з природою пізнання будь-якого
соціального явища, що передбачає певний взаємозв’язок смислових структур і яке здатне змістовно розкритися на так званому міждисциплінарному рівні [26, с. 354; 11, с.31-42].
Із багатьох варіантів міждисциплінарності
та міждисциплінарного підходу ми вибираємо не
метафоризацію, а синтез, що здатний відкрити
нову реальність (при цьому будемо дотримуватися дисциплінарної семантики - термінологічної точності визначення понять, які утвердилися
в класичній юридичній науці). Прикладом такого
рівня міждисциплінарності є синергетика, яка
претендує на статус універсального узагальнення
в поясненні реального світу. Як сама синергетика, так і її науковий інструментарій набули
статусу міждисциплінарних, увібравши в себе
категорії і смисли як природничих, так і соціогуманітарних наук, включаючи юридичну [4; 5; 6;
7; 8]. Поняття «нестабільність», «порядок», «хаос» («безлад»), «параметри порядку» входять до
понятійного апарату синергетики, відображаючи
тотальність окремих процесів самоорганізації в
системах різної природи.
Синергетиці властиве прагнення виявити у
будь-якій системі головний фактор руху до порядку, який умовно позначається терміном «параметр порядку». В теорії систем порядок зазвичай обов’язково детермінований як внутрішніми
так і зовнішніми чинниками. С.Яковленко вважає, що детермінованість – це властивість гіпотетичних замкнених систем. Джерелом же порядку є незамкнені системи. Останні не зовсім
детерміновані [40, с.49]. Незамкнені системи є
об’єктом синергетики. Для синергетики одним із
фундаментальних завдань є пошук власних для
нелінійного середовища функцій, тобто усталених внутрішніх способів організації процесів,
адекватних цій організації, до яких еволюціонують усі інші стани середовища [13, с.6; 14, с.40].
Для системи права цілком очевидним те, що це
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буде внутрішній зв’язок юридичних норм, які
виконують основну функцію з регламентації
суспільних відносин і критерій юридичного,
який потрібно шукати в матеріальному об’єкті
цих норм. Складніше знайти внутрішні усталені
способи організації у правовій системі.
Щоб визначитися, видається доцільним для
аналізу задіяти загальновизнане в наукових колах положення про фундаментальну роль у сучасній науці інформації і те, що постійна перебудова інформації відбувається винятково під
впливом інформації, яка може формуватися і за
відсутності будь-якого речового чи (польового)
свого походження [37, с.6, 60]. Водночас, не будучи ні „матерією” ні „енергією” інформація
може існувати винятково у фіксованому вигляді.
Причому способи фіксації (запису) можуть бути
умовними, які не мають відношення до семантики. Генерація умовної інформації(на відміну
від безумовної кон’юнктурної) аналогічна утворенню коду. Йдеться про цінну кодову інформацію, пов’язаною з колективною поведінкою людей (суспільною діяльністю) [37, с.18-20], оскільки суспільство – це теж система, що розвивається, і воно здатне накопичувати інформацію як
умовну, так і безумовну (кон’юнктурну). Прикладом умовної інформації є етичні норми [37,
с.18], в яких закодоване уявлення народу, як
культурно-історичної спільності, про належне,
вищим зразком вираження якого є справедливість. Остання завжди була метою права [22,
с.302]. Уявлення про справедливість завжди переломлюються через призму етнічної ментальності [про це ширше див.: 20]. Тут ми виходимо на
поняття морального рейтингу в системі права,
відповідно і чинного законодавства. Бо, крім волі
законодавця, до правоутворюючих факторів відноситься правосвідомість і правові уявлення народу про справедливість, які передаються у спадок завдяки традиції [35; 10; 30]. Традиції, за
результатами досліджень В.Василькової, „суттєво визначально зумовлюють моделювання соціальних новацій” [4, с.374]. А згідно з висновками Ю.Вєтютнєва, саме правосвідомість є тією
ланкою в правовій системі, для якої самоорганізація є не просто нормальним, але єдиним (виділено нами – М.М.) способом існування [7, с.64].
Висновки. Із вищесказаного випливає висновок перший. Точками зіткнення між поняттями „система права” і „правова система” є те,
що у своєму зв’язку вони вказують на присутність у праві як у відкритій, складній, динамічній системі, двох рівнів (систем) з усталеними
внутрішніми способами організації процесів са-
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морозвитку до яких еволюціонують усі інші стани середовища (суспільства, культури). У системі права – це саморозвиток юридичної норми, критерій юридичності якої треба шукати в
матеріальному об’єкті норми, а в правовій системі – це саморозвиток правової свідомості, невід’ємним атрибутом якої є правова традиція, як
культурний феномен, завдяки якій забезпечується спадкоємність у праві. Джерелом саморозвитку обох цих систем є їх відкритість(не замкненість), аналогічно відкритості (не замкненості) власне системи права, що саморозвивається.
Висновок другий. Поняття „правова система”
поряд із поняттям „система права” під кутом зору основних положень синергетичної методології можна розглядати як рівноцінний (співвідносний з усіма іншими категоріям класичної
юридичної науки) інструмент у пізнанні права,
як соціально-юридичного так і духовного феномену. По суті в рамках поняття „правова система” інтегруються два рівні в самій ідеї права:
право природне і право об’єктивне, яке матеріалізується в законі (форма втілення об’єктивного
права) який за своєю природою має (гарантувати) захищати всезагальний інтерес, що є нічим
іншим, як воля суспільства до порядку. Висновок третій. З’ясування характеру відношення понять „система права” і „правова система” важливе
у науковому розв’язанні складної проблеми онтологічної (точніше феноменологічної) і формальної
мотивації права, в рамках якої розв’язується питання критерію правової нормативності.
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M.I. Miroshnichenko
CORRELATION OF THE CONCEPTS „ SYSTEM OF LAW REGULATIONS” AND „LEGAL
SYSTEM” (SYNERGY ANALYSIS)
Summary
In the article the correlation of the concepts „system of law regulations” and „legal system„ is object
to the synergy analysis.
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СПАДКОВЕ ПРАВО ЗА "ЗВОДОМ МІСЦЕВИХ ЗАКОНІВ ЗАХІДНИХ ГУБЕРНІЙ" 1837 Р.
Постановка проблеми. Актуальність дослідження історико-правових питань спадкування
зумовлена зростаючим значенням приватної власності громадян і порядку її спадкування в умовах ринкової економіки, необхідністю розробки
правового механізму, який би належно міг захистити права та інтереси громадян України. Тому всі
питання спадкового права, як то: кому повинно
перейти майно, у якому порядку і обсязі та ін. з
найдавніших часів і до нині залишаються в центрі
уваги держави, кожної людини і дослідників.
Ступінь наукової розробки проблеми. У
науковій літературі історія спадкового права
України викладена недостатньо і фрагментарно.
Питання створення синтетичного дослідження
історії спадкового права України залишається
відкритим і малодослідженим.
Мета статті. Виходячи із зазначеного, автор поставив своїм завданням дослідити розвиток спадкового права України у першій половині
ХІХ століття, визначити його закономірності та
характерні риси.
Виклад основого матеріалу дослідження.
У першій половині ХІХ ст. майже всі українські
землі возз’єдналися під владою Росії. За її межами залишилися тільки Галичина, Буковина і
Закарпаття, які входили до складу Австрійської
імперії. У досліджуваний період соціально-економічний розвиток України відбувався за загальними процесами, характерними для Російської
імперії. Визначальною у цей період була криза
феодально-кріпосницького ладу і формування
елементів нових, капіталістичних відносин. Факторами, які найбільше сприяли розвиткові економіки України, став технічний переворот і переростання мануфактурного виробництва у промислове, виникнення нових галузей промисловості, зміцнення господарської спеціалізації районів, зростання міст, розвиток торгівлі тощо. Кріпосництво об’єктивно гальмувало формування
нового соціально-економічного устрою.
Політика царизму щодо дворянства України спрямовувалася на подальше зрівняння його
у правах з дворянством Росії. Основну частину
дворянства Лівобережжя становила українська козацька старшина, яка у XVII-XVIII ст. оформилася
у клас феодалів. На Правобережжі дворянством
вважалася українська і польська шляхта.

Соціально-економічна та національна політика самодержавства визначила систему державного управління і зміни, що проходили у першій
половині ХІХ ст. Тенденція зміцнення поліцейсько-бюрократичної самодержавної системи зумовила остаточну ліквідацію решток автономії
управління в Україні й посилила її підлегле становище щодо російського самодержавства. Запроваджений в Україні механізм політичного
управління був створений так, щоб максимально
забезпечити національне пригнічення. У першій
половині ХІХ ст. було завершено перетворення
намісництв на губернії, створено місцевий апарат
управління за зразком губерній центральної Росії.
Кількість українських губерній у 1803 р.
збільшилася до дев'яти. Територія кожної губернії поділялася на повіти. Окремі губернії об’єднувалися у генерал-губернаторства. Поділ України на губернії царський уряд спеціально здійснив у такий спосіб, щоб частину земель, населених українцями, було приєднано до сусідніх
російських губерній [1, c.263-264].
Джерела права різних частин України, що
входили до складу Російської імперії, до 40-х
років ХІХ ст. мали певні відмінності. У Слобідсько-Українській губернії застосовувалось російське законодавство. У лівобережних (Полтавська, Чернігівська) і правобережних (Київська,
Волинська, Подільська) губерніях діяли ті ж нормативні акти, що й у ХVIII столітті: Литовський
статут і збірники магдебурзького права. Але до
початку 40-х років ХІХ століття у цих регіонах
поширилося застосування російського законодавства, а в 1840-1842 роках було введено у дію
Звід законів Російської імперії та відповідно виключено застосування норм Литовського статуту. Під впливом нових умов суспільно-політич-ного розвитку, враховуючи невдачі кодифікаторів ХVIII ст., в урядових колах поширювалася думка про те, що необхідно встановити єдиний порядок застосування правових норм, зовсім
усунути місцеві особливості. На таких позиціях
стояла Комісія для складання законів 1804 р., а
пізніше – наприкінці 20-х – початку 30-х років
ХІХ ст. – імператорська канцелярія.
Справді, розвиток капіталістичних відносин вимагав удосконалення норм цивільного
права. Застарілі норми Литовського статуту і збі-
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рників магдебурзького цивільного права не могли задовольняти вимогам товарно-грошових
відносин. Тому на початку ХІХ ст. були зроблені
перші спроби кодифікації цивільного законодавства, навіть розроблялися проекти цивільних кодексів, але вони не були затверджені імператорською владою, тому що створення нового цивільного кодексу поставило б на порядок денний
питання, які підривали б підвалини феодальнокріпос-ницьких відносин, що їх так прагнули
зберегти поміщики-землевласники.
Питання соціально-економічного і політичного розвитку України були предметом дослідження багатьох учених як істориків, так і
юристів. Так, спеціальні дослідження історії кодифікації та пам’ятників права ХVIII – першої
половини ХІХ століть проводили дореволюційні
вчені М.Сперанський, І.Данилович, П.Даневський, С.Пахман, В.Латкін, О.Кістяківський, Ф.Тарановський, І.Теліченко, Д.Багалій, А.Нольде та
ін. Вони зводили причини кодифікації до формально-технічних або ж змішували підстави з причиною. Із дореволюційних учених лише А.Нольде
звернув увагу на об’єктивні причини, пов’язані зі
змінами у суспільно-економічному та політичному
ладі. Але і він не вважав їх основними [4].
Юшков С.В. і його учень Мєсяц В.Д. стояли на тих позиціях, що основними причинами
кодифікації були соціально-економічні. Так,
С.В.Юшков писав: "У ХІХ ст. необхідність у кодифікації права зросла. Розвиток капіталізму
обумовив видання законодавчих норм, які в тій
чи іншій мірі повинні були відобразити економічні і соціальні зрушення в Російській імперії" [7,
c.477]. Розбіжність попередніх джерел права і
нового законодавства, повільність судового процесу, хабарництво, свавілля в судах тощо були,
на їх думку, теж важливими причинами для проведення кодифікації, але не основними. В.Д.Мєсяц на певних фактах із історії діяльності кодифікаційної комісії доводив, що у кодифікації
права відображалися прагнення українських феодалів закріпити своє економічне і політичне панування [2, c.17, 27-28].
Фундаментальне дослідження історії кодифікації дореволюційного права України провів Ткач
А.П., узагальнивши все, що було опубліковано до
70-х років ХХ ст. з історії кодифікації права України, дійшов висновку, що для визначення дійсних
причин кодифікації права необхідно підходити диференційовано, виділяючи серед них об’єктивні,
головні і другорядні [6, c.77-78].
Автор поділяє висновки проф. Ткача А.П. і
вбачає причини кодифікації права дореволюцій40

ної України у соціально-економічних, політичних і техніко-юридичних передумовах [3]. Справді, економічний розвиток на початку ХІХ ст.
характеризувався кризою феодально-кріпосницького ладу та зростанням капіталістичних відносин, що завойовували собі все більший простір.
Суспільно-політичні відносини загострювались,
класова боротьба розширювалась. Самодержавство прагнуло до того, щоб пристосувати існуючий феодально-кріпосницький порядок до нових
капіталістичних відносин з метою зберегти основні підвалини феодалізму і своєї влади. Така політика позначилася на розвитку поточного законодавства, правової системи та кодифікації права, тому що самодержавний уряд намагався
"удосконалити" відживаючу систему і джерела
феодального права.
За часів незалежності в Україні було перевидано багато спеціальних наукових праць, зокрема вчених дореволюційних часів. У нинішній
час проблематика у галузі спадкового права розглядається у працях В.В.Василенко, О.В. Дзери,
О.О. Підопригори, Г.К. Швидько, І.А. Шахрайчука, Є.О. Рябоконя, В.Ю. Чуйкової, Л.В. Шевчук, Ю.О. Заіки та В.М. Співака.
У 1801 р. Олександр І заснував чергову,
десяту комісію на чолі з Завадовським П.В. Над
кодифікацією права України у складі другої експедиції з 1804 по 1808 рік працювали дві групи.
Перша, яку очолював Повстанський А.Р., розробляла право Правобережжя, друга, під керівництвом Давидовича Ф.І. – Лівобережжя (Полтавської та Чернігівської губерній).
Вони упорядкували "Свод местных законов
губерний и областей, присоединенных от Польши" і "Собрание малороссийских прав". У цих
збірниках систематизовані норми права, що були
чинними в Україні і становили основу української системи права, яка склалася у ХVIII ст.
Але в основному до кінця першої чверті
ХІХ ст. кодифікаційна комісія майже припинила
свою роботу. Причина цього полягала не тільки в
розбіжності місцевих і російських норм права, а
головне, в тому, що вся система феодально-кріпосницького права не відповідала новим умовам
соціально-економічного розвитку.
Чергова спроба пристосувати діючі джерела права до нових історичних умов розвитку
зазнала поразки. Кодифікаційні комісії замінили
Друге відділення імператорської канцелярії, якому і доручалось завершити кодифікаційні роботи. Завдяки включенню до складу нової комісії
Сперанського М.М., відомого своєю працездатністю і наполегливістю, було підготовлено По-
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Спадкове право за „Зводом місцевих законів західних губерній” 1837 р.

вне зібрання законів Російської імперії 1830 р. і
Звід законів Російської імперії 1832 р. Друге відділення імператорської канцелярії відновило також роботу над Зводом місцевих законів західних губерній.
Сперанський М.М. не надіявся на чиновницький апарат, а тому запросив на посаду керівника групи для кодифікації місцевого права
І.М.Даниловича. За період з 1830 по 1833 р.р.
І.М.Данилович розробив перший проект "Зводу
місцевих законів західних губерній" польською
мовою. Ще два роки пішли на переклад російською мовою та технічну і редакторську обробку, а
також на складання вступу, де було подано історико-правовий огляд джерел і всієї системи місцевого права. Без цього вступу важко було б зрозуміти особливості місцевого права.
Проект "Зводу місцевих законів західних
губерній" у 1838 р. був схвалений Державною
Радою, але законодавчої сили не дістав, тому що
перемогла інша тенденція – поширення на територію України російської системи права і введення в дію Зводу законів Російської імперії.
Проект "Зводу місцевих законів західних
губерній" 1837 р. відбивав розвиток права України з останньої чверті ХVIII ст., врахував ті зміни
у системі місцевого права, які були внесені після
розподілів Речі Посполитої і возз’єднання правобережних українських земель. У цьому полягає
його відміна від усіх попередніх пам’яток права.
Разом з тим, "Звід місцевих законів західних губерній" був наслідком тривалої за часом і великої за обсягом кодифікаційної роботи, в результаті якої із величезної кількості правових норм
були систематизовані лише ті, що залишались
діючими і були підтверджені необхідними посиланнями на відповідні джерела.
Зміст досліджуваного Зводу свідчить про
те, що його автори прагнули якомога ширше використати загальні норми російського права як
головного джерела, а місцеве право підпорядкувати імперському законодавству, щоб воно лише
регулювало конкретні взаємовідносини у межах
загальних вимог основних законів. Проект "Зводу місцевих законів західних губерній" передбачав повну ідентичність системі "Зводу законів
Російської імперії" в розділах, де викладені норми про стани, цивільні закони та судочинство.
За своєю структурою Звід складався зі
вступу, трьох частин і додатків. Частини мають
поділ на книги, розділи, глави, відділення і параграфи. Цивільне право викладено у другій частині – Закони цивільні – і складається із п’яти

книг, 15 розділів і 973 параграфів, а питання спадщини – у третій, розділ 1 і 2.
Проект "Зводу місцевих законів західних
губерній" 1837 р. закріплював два порядки успадкування: за законом і за заповітом. За законом
визначалася спадщина для: 1) низхідних родичів
(діти, онуки, правнуки і далі по прямій лінії роду); 2) висхідних родичів (батько, мати, дід, бабка і т.д.); 3) рідних і двоюрідних братів і сестер
[5, c.158-162].
Основні принципи спадщини за законом у
західних губерніях визначалися нормами Литовського статуту. Сестра при братах не брала участі у батьківській спадщині. Так, згідно з §752
"Спадщина дочок у маєтку батька, при синах та
їх низхідних, заміняється призначенням їм посагу із ¼ частини всього батьківського майна" [5,
c.159]. Спадщину за законом одержували у першу чергу сини, потім онуки, правнуки і т.д. При
відсутності низхідних спадкоємців право спадщини переходило по боковій лінії.
Зазначимо, що основне майно успадковували сини – ¾ частини, посаг дочок – складав не
більше ¼ частини. Але все ж таки воно було значно більшим 1/8 і 1/14 частини, як це передбачалося загальноросійським законодавством. Материнське майно за законом переходило у спадщину всім дітям, включаючи дочок, - порівну.
Цієї спадщини позбавлялися сини, що одержали
виділ, або дочка, яка одержала посаг із материнського майна ще за життя матері [5, c.159]. Особливість складало те, що право спадщини на
сумлінно набуте дітьми майно могло перейти до
батьків, дідів, прадідів і т.д. [5, c.161-162]. По
боковій лінії майно переходило у родову спадщину: після батька – його родичам, після матері
– її рідним [5, c.160].
Закононароджені діти вважалися спадкоємцями батьківського майна і знаходились під їх
владою до повноліття і до виділу із сім'ї у випадках шлюбу. Позашлюбним дітям батьки не могли
віддавати майно, обходячи закононароджених.
Вони приймали участь лише у материнській спадщині [5, c.67-68].
За життя батьків особиста влада над дітьми
належала переважно батьку. Від батьківства можна було відмовитися у випадках, коли діти: 1)
піднімають руку на батьків; 2) зі злості свідчать
на батьків у кримінальній справі; 3) відмовляються ручатися за батьків; 4) ведуть розпусне
життя; 5) відбирають батьківське майно; 6) відмовляють престарілим батькам в утриманні; 7)
користуючись батьківським майном, не надають
допомоги батькам при злиденності. Діти, від
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яких відмовились батьки, успадковували майно
нарівні з незаконнонародженими [5, c.68-69].
Діти користувалися батьківським майном і
могли мати своє майно на праві власності. Розпорядниками майна неповнолітніх дітей завжди
були батьки. Не відділені повнолітні діти за свої
дії відповідали своїм майном. За образи, що наносились стороннім особам не відділеними дітьми, обов’язок відшкодування збитків належав
батькам. Відділені діти розпоряджалися своїм
майном незалежно від батьків [5, c.70-71].
Дарування визначалося як акт безоплатної
передачі майна другій особі. Дарувати міг лише
той, хто мав право власності. Дарувати дозволялося будь-яке майно, за винятком майна, яке очікується як спадщина, а також того, що перебуває
у тимчасовому чи довічному володінні. Приймати дари могли ті особи, яким за законами про
стани не заборонялось володіння дарованим
майном [5, c.143-146]. Виділ із сім'ї здійснювався
на підставі норм Литовського статуту у такому ж
порядку, який був на Лівобережній Україні і передбачався нормами "Зібрання малоросійських
прав" 1807 р. [5, c.146-147].
Посаг визначався батьком. Від його волі
залежав розмір посагу. Після смерті батька, що
не залишив заповіту, за життя братів дочки одержували посаг із ¼ частини всього майна. У західних губерніях, як і на Лівобережній Україні,
посаг забезпечувався віном, оформлявся віновим
записом при попередній домовленості батьків
про шлюб. Право власності, набуте у порядку
спадщини за заповітом, майже не відрізнялося
від того, що встановлювалося російським законодавством [5, c.152-153].
За загальним правилом "ні чоловік після
смерті жінки, ні жінка після смерті чоловіка не
мали права на спадщину належного кожному із
них майна" [5, c.162]. Виняток становила 1/3 спільно нажитого рухомого майна, а останнє переходило у спадщину дітям. Якщо жінка не мала
посагу, то після смерті чоловіка при дітях одержувала у довічне володіння рівну частину, а коли
дітей не було, то їй належала 1/3 всього майна [5,
c.162-163]. Чоловік не мав ніяких прав на успадкування посагу дружини, котрий переходив її
спадкоємцям.
За заповітом дозволялося передавати у
спадщину будь-яке майно, за винятком родового.
Сільські обивателі, що проживали на господарських землях, обмежувалися у праві за заповітом
вільно розпоряджатися майном. За своєю волею
вони могли передавати у спадщину лише 1/3 частину рухомого майна, а решта – 2/3 за законом
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переходила їх дітям з тим, щоб забезпечити продовження їх служби землевласнику [5, c.152153]. Заповіти кріпосних людей вважалися недійсними [5, c.153].
Проект "Зводу місцевих законів західних
губерній" передбачав попередній (тимчасовий) і
остаточний (вічний) розподіл спадщини. Попередній розподіл здійснювався тоді, коли один зі
спадкоємців був неповнолітнім. За давністю він
міг перетворитися у остаточний поділ спадщини,
який проводився лише після досягнення повноліття усіма спадкоємцями [5, c.168-170].
Варто також зазначити, що, на відміну від
попереднього польського законодавства, коли
виморочне майно успадковували спадкоємці як
по батьківській, так і материнській аж до восьмого ступеня родства, згідно § 778 досліджуваного Зводу виморочне майно переходить до державної казни чи іншим установам (залежно від
станової належності померлого). У відповідності
до § 779 виморочне майно кріпосних людей –
переходило до їх поміщиків [5, c.164-165].
Заповіт складався у письмовій формі в суді
або вдома при свідках. Прийняття спадкоємцем
спадщини означало його вступ в усі юридичні
стосунки, в яких перебував при житті спад-кодавець. Він ставав активним суб’єктом прав спадкодавця і пасивним суб’єктом його обов’язків, тому
що діти, які після смерті батька одержали рухоме і
нерухоме майно, винні були задовольнити претензію, коли померлий батько не заплатив.
Висновки. 1. Порівняно зі скасованим в
Україні Литовським статутом правова система за
Зводом законів Російської імперії мала сучасніший характер, хоча загалом залишалася феодальною. Вихідним положенням регулювання цивільних правовідносин була нерівна правоздатність та дієздатність за ознакою станової, національної, релігійної належності, за статтю, місцем
проживання, належністю до законно чи незаконнонароджених тощо.
1. Законодавство ХІХ ст. зберегло форму успадкування за законом і за заповітом. На практиці
переважало успадкування за законом. Спадкове
майно одержували як сини, так і дочки померлого.
Частки спадкового майна визначав закон.
2. У Правобережній Україні право жінок на
спадкове майно обмежувалося. Дочки одержували тільки четверту частину батьківського майна, усе інше розподілялося між синами. Майно
матері успадковувалось синами і дочками у рівних частках.
Отже, вивчення історії українського права
дозволяє зробити висновки, що слідом за лікві-
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дацією Української держави почалося знищення
національного українського права. На територію
українських земель було поширено російське та
австрійське законодавство. Трагедія ХІХ ст. для
українського народу полягала у тому, що русифікація, спольщення значної частини інтелігенції
позбавляло його провідної сили, яка у будьякому суспільстві є локомотивом у розвитку
економіки, культури, і найголовніше, - вона є
творцем державності і законодавства.
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TO THE QUESTION OF CUSTOMARY LAW BY “CODE OF LOCAL LAWS OF WESTERN
PROVINCES”, 1837
Summary
Legislation of XIX century maintained the form of legacy by law and by testament. In practice a legacy by law prevailed. An inherited property had been received both by sons and daughter of the dead. Shares
of inherited property had been determined by Law.
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ІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ТРУДОВЕ ПРАВО.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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© 2003 р. В.М. Никифорак
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У СФЕРІ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Роль страхування
в сучасній космічній діяльності важко переоцінити. Спеціалісти стверджують, що ряд космічних проектів узагалі не було б реалізовано, якби
світовий страховий ринок не взяв на себе ризик
їх невдачі. Страховий ризик у даному разі полягає в можливості загибелі космічного апарату,
заподіянні шкоди здоров’ю екіпажу та наземного
персоналу, а також можливості заподіяння в результаті космічної аварії шкоди третім особам
або навколишньому природному середовищу [9,
с.135]. Порівняно з іншими видами страхування
страхування космічних ризиків є відносно новим
видом страхування. В Україні його розвиткові
сприяли такі фактори.
1. Вихід ряду підприємств ракетно-космічної галузі на зовнішній ринок, укладення комерційних контрактів, які передбачають вирішення
питань економічного захисту проектів. Світове
співтовариство визнає Україну однією з провідних космічних держав світу, яка має значний потенціал у сфері освоєння космічного простору
[17, с.73].
2. Поступове зростання можливостей національного страхового ринку, визначення сфер
впливу страхових компаній і, як наслідок, загострення конкуренції між ними.
3. Прийняття Верховною Радою України в
1996 році Закону “Про космічну діяльність”,
статтею 24 якого продекларовано запровадження
в Україні обов’язкового страхування при здійсненні космічної діяльності. Види такого обов’язкового страхування були визначені Законом
України “Про страхування”, прийнятим 4 жовтня
2001 р. у новій редакції: 1) страхування об’єктів
космічної діяльності (наземна інфраструктура),
перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України; 2) страхування цивільної відповідальності суб’єктів космічної діяльності; 3) страхування об’єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю
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України, щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою
до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі; 4)
страхування відповідальності щодо ризиків,
пов’язаних з підготовкою космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі [2, Ст.7 пп.22-25].
Разом із тим мусимо визнати, що досі існує
і ряд факторів, які стримують динаміку розвитку
космічного страхування в Україні. Перш за все
до них належить віднести різноманітність космічних ризиків і проблем, пов’язаних з їх страхуванням, оскільки вони не мають стандартних і
простих рішень. По-друге, обмеження страхового поля (більшість видів космічного страхування, які успішно реалізуються на Заході, в
США, не знаходять свого вираження в страхових
послугах національних страхових компаній) призводить до зростання ставки страхових премій,
що зменшує попит на космічне страхування. Потретє, у страхових компаніях практично відсутні
висококваліфіковані спеціалісти з трьох галузей
діяльності: страхування, космічної техніки та
юриспруденції (в першу чергу у сфері міжнародного права) [21, с.39]. Врешті-решт негативний
вплив на розвиток космічного страхування справляє теперішній стан національного законодавства,
а точніше, майже повна відсутність у ньому норм,
покликаних врегулювати порядок та умови здійснення космічного страхування в Україні.
Ступінь наукової розробки теми. Питанням, які пов’язані з сутністю та призначенням
страхування цивільної відповідальності, виділенням специфічних рис цього окремого виду
страхування не було приділено достатньої уваги
зі сторони вчених-юристів. У науковій літературі
проблема відносин зі страхування цивільної відповідальності переважно відображена епізодично. Зокрема, автором було проаналізовано науковий доробок Т.Г.Александрової, В.Д.Базилевича, К.С.Базилевич, О.Д.Заруби, Л.І.Корчевської, О.Б.Крутіка, О.В.Мещерякової, Т.В.Нікіті-
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ної, І.В.Орлової, А.П.Плєшкова, К.В.Турбіної,
В.Г.Ульяніщева,
Е.А.Уткіна,
В.В.Шахова,
М.Я.Шимінової, І.Е.Шинкаренка та ін. Серед
учених, які намагаються у своїх публікаціях ліквідувати прогалини в дослідженні страхування у
сфері здійснення космічної діяльності, особливо
варто відзначити Н.Малишеву, Д.Медведчикова,
В.Семеняку, Д.Тулєнти, А.Цись, А.Царікова. Не
зважаючи на це, як з теоретичної, так і з практичної точок зору здійснення страхування відповідальності у сфері космічної діяльності досі викликає безліч дискусій. Крім цього, відсутність
належного нормативного врегулювання даного
виду страхування змушує вітчизняних страховиків розробляти правила страхування, будуючи їх
на нормах не національного, а зарубіжного та
міжнародного права, а також виходячи з досвіду
провідних страхових компаній світу.
Мета статті. Автор ставить перед собою
мету дослідити сучасний стан страхування цивільної відповідальності при здійсненні космічної
діяльності в Україні, визначити особливості правового врегулювання даного виду цивільно-правових відносин нормами національного та міжнародного права, проаналізувати зміст договору
страхування відповідальності у сфері здійснення
космічної діяльності, а також, через узагальнення
отриманої в результаті дослідження інформації,
сформулювати певні пропозиції щодо вдосконалення механізму страхового захисту майнових
інтересів виробників, власників та експлуатантів
ракетно-космічної техніки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Космічне страхування – це комплексний вид
страхування. Його об’єктами виступають майнові інтереси суб’єктів космічної діяльності,
пов’язані з випадковими втратами, які можуть
бути заподіяні ракетно-космічній техніці, майну,
життю та здоров’ю учасників, а також з необхідністю відшкодувати шкоду, заподіяну третім
особам у результаті цієї діяльності. Правову базу
регулювання питань міжнародної цивільної відповідальності становлять багатосторонні та двосторонні міжнародні угоди, учасницею яких є
Україна. Основними багатосторонніми міжнародними угодами, що регулюють міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам
унаслідок невдалої реалізації спільних космічних
проектів і програм, є Конвенція про Міжнародну
відповідальність за шкоду, заподіяну космічними
об’єктами (1972 року) [7] і Договір про принципи
діяльності держав по дослідженню та використанню космічного простору, включаючи Місяць
та інші небесні тіла (1967 року). В національно-

му законодавстві України, в тому числі й космічному, на даний час практично відсутнє правове
закріплення питань цивільної відповідальності за
шкоду, заподіяну у сфері здійснення космічної
діяльності.
У відповідності зі статтею 7 вищеназваного Договору кожна держава-учасниця, яка запускає об’єкт у відкритий космос, а також з території чи споруди якої був запущений космічний об’єкт, несе відповідальність згідно з міжнародним правом за збиток, який цей об’єкт може
заподіяти іншій країні, що підписала договір [8].
Основне правило договору полягає в тому, що
держави-учасниці несуть міжнародну відповідальність за всі дії та недоліки їх урядових органів,
а також дії неурядових юридичних осіб, які
спричинили шкоду третім особам на Землі і в
межах земної атмосфери. Крім цього, особливістю так званої “абсолютної” відповідальності є
те, що держава, яка здійснила запуск космічного
об’єкта, в разі отримання інформації про його
падіння на територію будь-якої держави, що
створює небезпеку для навколишнього середовища, повинна негайно вжити всіх необхідних
заходів для відвернення заподіяння шкоди. В інших галузях діяльності обов’язок вжиття заходів
для повернення шкоди покладається, як правило,
на потерпілу сторону [11, с.35].
Якщо ж справа пов’язана зі шкодою, заподіяною у відкритому космосі іншим космічним
об’єктам, то держави-учасниці Договору несуть
відповідальність лише за ті збитки, які викликані
ненавмисними та необережними діями [15,
с.133]. При цьому відповідальність кожної держави розраховується пропорційно ступеню її вини в аварії чи катастрофі або ж ділиться порівну,
якщо визначити точну пропорцію взагалі неможливо. Отже, держава звільняється від абсолютної
відповідальності, якщо доведе, що шкода повністю чи частково виникла внаслідок грубої необережності або ж дій чи бездіяльності, вчинених з
наміром заподіяти шкоду, зі сторони державипозивача або осіб, яких вона репрезентує [7,
Ст.VI]. У будь-якому разі “відповідальність” страховика не обмежена, однак виплата страхового
відшкодування завжди залежить від прямих наслідків аварії космічної техніки та розміру страхового ліміту, встановленого договором.
Коли запуск космічного об’єкта здійснюють дві або більше держав, то відповідно до ст.V
Конвенції про міжнародну відповідальність вони
несуть солідарну відповідальність за будь-яку
шкоду, заподіяну цим об’єктом. Останнє означає,
що позов про повне відшкодування збитків може
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бути поданий до будь-якої з цих держав, яка після
виплати відшкодування отримує право регресної
вимоги до інших держав-учасниць запуску.
Ефективне врегулювання позовів значно
залежить від того, ідентифікований чи ні космічний об’єкт, який заподіяв шкоду. Щоб забезпечити ідентифікацію, Реєстраційна конвенція
ООН (Конвенція про реєстрацію об’єктів, які запускаються в космічний простір) від 14.01.1975
року зобов’язала кожну державу реєструвати
об’єкти, які вона запускає у відкритий космос.
Поряд з існуванням міжнародного законодавства про космічну діяльність і відповідальність у цій сфері, в кожній країні приймається
місцеве законодавство. Наприклад, у США у
1984 р. був прийнятий і в 1988 р. доповнений
закон “Про запуск комерційних супутників”,
який покликаний сприяти розвиткові підприємницької діяльності в космосі, визначати межі
відповідальності уряду у відповідності з діючими
міжнародними угодами та ступінь відповідальності організацій, що здійснюють запуск космічних об’єктів. Законодавство США висуває такі
вимоги: 1) страхування цивільної відповідальності організаціями, що здійснюють запуск космічних апаратів, на суму не менше 500 млн. дол.;
2) обов’язкове страхування збитків, заподіяних
власності держави; 3) уряд (держава) повинна
відшкодовувати збитки понад 500 млн. дол. у
межах до 1,5 млрд. дол.
У Франції страховики космічних ризиків
надають фірмі, що здійснює запуск, страховий
поліс на суму 400 млн. франц. фр., а понад цю
суму відшкодування виплачує держава. Обов’язок страхувати цивільну відповідальність за шкоду,
заподіяну державній власності, у французькому
законодавстві не передбачений [14, с.541].
Страхування цивільної відповідальності
при здійсненні космічної діяльності, яке, з одного боку, спрямоване на захист майнових інтересів власників космічних об’єктів, а з іншого –
забезпечує належне відшкодування особам, що
зазнали збитків у результаті аварії космічного
об’єкта, передбачає можливість страхування ризиків на різних етапах “життєвого” циклу ракетно-космічної техніки. Для космічних об’єктів,
як правило, виділяють два основних етапи їх
експлуатації [19]: наземний та орбітальний етапи. Так, на стадіях проектування, виробництва,
підготовки до запуску страхуванню підлягає потенційна можливість заподіяння збитків одними
підрядчиками іншим, тобто цивільна відповідальність одних учасників космічного проекту
перед іншими. На стадії запуску, виходу апарату
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на орбіту й повернення назад в атмосферу ризик
заподіяння шкоди третім особам та навколишньому середовищу значно більший [13, с.39].
Так, на стадії запуску ризик загибелі об’єкта, а
отже, і ризик заподіяння шкоди залежить від надійності космічного апарата. У зв’язку з цим не
можна применшувати ймовірність настання
страхових випадків. З моменту виходу на необхідну орбіту космічний апарат піддається загрозі
зіткнення з метеоритами та іншими космічними
апаратами, що може зумовити його падіння на
землю. І хоча спеціалісти стверджують, що ймовірність подібних ризиків невелика, повністю
виключити можливість падіння космічних об’єктів назад на землю не можна. Потреба в страхуванні відповідальності за заподіяння шкоди третім особам і навколишньому природному середовищу зростає ще й у тому разі, коли космічний
об’єкт споряджений ядерною установкою. Та
багато країн на даний час уже не використовують ядерні реактори. Крім того, в ООН функціонує наукова група, яка вивчає можливість заборони використання ядерних реакторів у космосі [15, с.135].
Страхувальником за договором страхування цивільної відповідальності може бути фізична чи юридична особа – власник космічного
об’єкта або держава в особі уповноважених державних органів, підприємств, організацій. У
зв’язку з тим, що космічний проект реалізується,
як правило, за участю великої кількості суміжних підприємств, в договорі страхування відповідальності необхідно чітко визначити межі відповідальності кожного з учасників проекту [13,
с.39]. Саме тому страховий поліс включає в число відповідальних за шкоду, заподіяну третім
особам, всіх причетних до запуску осіб. Особливо це стосується виробників, сторони, яка
здійснювала запуск, і всіх організаційних структур, які надають послуги протягом запуску та
експлуатації космічного об’єкта.
Страховиком може виступати юридична
особа, створена в установленому законодавством
порядку [2; 3; 4; 5], яка отримала в Міністерстві
фінансів України ліцензію на здійснення страхування відповідальності. Відзначимо, що досвід
західних страхових компаній переконує в необхідності створення значних за розміром страхових і резервних фондів, що для більшості національних страховиків поки що неможливе. Тому
ризик заподіяння шкоди космічним об’єктом не
може повністю взяти на себе не лише окрема
українська страхова компанія, але й навіть національний страховий ринок у цілому. Розв’язати
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подібну проблему можна в один із таких способів: 1) створення пулів зі страхування космічних
ризиків; 2) використання механізму перестрахування як на національному, так і на міжнародному страхових ринках.
Щоб страхування космічних ризиків задовольнило потреби всіх страхувальників у страховому захисті, необхідно створити достатні перестрахувальні обсяги, спеціально призначені для
космічних ризиків, оскільки обсяг покриття договорів перестрахування, враховуючи складність
космічних ризиків, буде значно перевищувати
обсяг покриття аналогічних договорів у інших
видах традиційного та нетрадиційного страхування. Перестрахування дозволяє сформувати
досить значні ресурси для гарантії покриття можливої шкоди при здійсненні космічної діяльності. Оскільки йдеться про космічні ризики, які
передбачають покриття настільки великих сум,
що вони не можуть бути внесені до облігаторного договору, не порушивши при цьому його
рівноваги, то для розв’язання цієї проблеми досить часто використовують факультативне перестрахування. Суть його полягає в тому, що страховик укладає договори космічного страхування,
передаючи кожний з них індивідуально взятий у
перестрахування на факультативній основі. Здійснюючи оцінку окремих індивідуалізованих космічних ризиків, перший перестраховик, витративши більше у порівнянні з іншими часу і людських ресурсів, розпочавши першим оцінку і тарифікацію космічного ризику, може організувати
щось подібне до пулу – утворення, навколо якого
об’єднуються інші страховики [16, с.98].
Що ж до світового страхового ринку, то
варто підкреслити, що він може запропонувати
страхові ліміти, які за своїм розміром значно перевищують ліміти окремих страхових компаній.
Наприклад, власникові космічного апарату пропонуються договори страхування відповідальності на суму близько 500 млн. дол. з метою захисту всіх учасників запуску апарату від претензій
третіх осіб [13, с.40]. Розмір страхових внесків,
як правило, також значно менший. При цьому
основними факторами, які впливають на розмір
страхового внеску, є: 1) час створення та тривалість періоду експлуатації як ракети космічного
призначення в цілому, так і її складових частин;
2) надійність ракети та її складових частин; 3)
ступінь (обсяг) попереднього наземного експериментального і льотного відпрацьовування ракети та її складових частин, систем і агрегатів, а
також результати випробувань [18, с.400].

Істотною умовою договору страхування
відповідальності суб’єктів космічної діяльності є
перелік страхових випадків. Як показало вивчення досвіду страхових компаній розвинутих
країн, страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами за шкоду, заподіяну їм під
час експлуатації космічної техніки, пов’язане з
виникненням обов’язку відшкодувати шкоду у
таких випадках [16, с.97]: 1) падіння ракети космічного призначення поза межами зони відчуження внаслідок об’єктивних факторів або виникнення аварійної ситуації; 2) екологічної катастрофи в результаті аварії ракети космічного призначення з токсичними компонентами палива.
Страховики спеціально обмежують страхове покриття територіальними рамками. Більшість з них не покривають збитки третіх осіб і
шкоду, завдану навколишньому природному середовищу саме в зоні відчуження. У зв’язку з
цим цікава з наукового та практичного погляду
страхова практика російської страхової групи
“Мегарус”. У 1995 році вона ввела новий страховий продукт у сфері космічного страхування, який
передбачає страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами не лише за межами штатних
зон падіння (у відповідності з Конвенцією про
міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну
космічними об’єктами від 29.03.1972 р.), але й у
самих полях падіння частин ракет при аварійних
пусках [20, с.27]. Відзначимо, що “ноу-хау” успішно пройшло перевірку на практиці.
Термін дії договору страхування цивільної
відповідальності власників космічного апарату,
як правило, дорівнює строкові експлуатації цього
апарату. Наприклад, середній строк служби супутника складає близько 8 років [15, с.130].
Страхування вступає в силу в момент прибуття
космічного апарату на технічний комплекс і
припиняється після закінчення строку дії договору страхування або при повній втраті ракетиносія чи космічного апарату.
Відповідно до Конвенції про міжнародну
відповідальність за шкоду, заподіяну космічними
об’єктами претензія про компенсацію шкоди
може бути висунута державі, яка здійснила запуск космічного об’єкта, не пізніше одного року
від дати, коли була заподіяна шкода чи визначена винна держава. Однак, якщо державі не відомо про заподіяння шкоди або вона не змогла
встановити винну державу, яка здійснила запуск
космічного об’єкта, то вона може висунути претензію впродовж одного року від дати, коли стало відомо про вказані факти [7, Ст.Х]. У зв’язку з
цим на практиці часто виникають проблеми із
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визначенням страхової компанії, яка повинна
виплатити страхове відшкодування потерпілій
стороні, якщо, наприклад, ризик відповідальності
протягом певного строку був застрахований різними страховиками.
У зарубіжній судовій практиці використовуються принаймні чотири способи встановлення моменту заподіяння страхувальником
“віддаленої” шкоди [22, Р.258]. Перший спосіб
полягає в ототожненні цього моменту з датою
первинного контакту зі шкідливою речовиною
(наприклад, токсичним паливом). Другий спосіб
полягає в прийнятті до уваги дати прояву ознак
захворювання чи виникнення майнової шкоди.
Крім того, іноді суди вважають, що шкода заподіювалася безперервно протягом всього часу з
моменту первинного контакту і до його прояву
(третій спосіб). І нарешті, деякі суди надають
страхувальникові право вказати будь-який момент між датами первинного контакту та прояву
шкоди [22, Р.272-275].
Крім указаного, проблеми щодо вирішення
спорів, пов’язаних із компенсацією шкоди, завданої при здійсненні космічної діяльності, можуть ускладнюватися ототожненням понять “вимога до винної в заподіянні шкоди сторони” та
“вимога до страхової компанії про виплату страхового відшкодування”. Зокрема, якщо до вимог
про відшкодування шкоди винною державою
відповідно до Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічними
об’єктами, застосовується строк позовної давності в один рік, то згідно зі статтею 268 (п.5) нового Цивільного кодексу України, на вимоги страхувальника (застрахованої особи) до страховика
про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) позовна давність не поширюється.
Висновки. Страхування цивільної відповідальності суб’єктів космічної діяльності ще не
отримало в Україні достатнього розвитку. Поперше, страховики не мають достатнього досвіду
страхування такої відповідальності. По-друге,
значну складність для вітчизняних страховиків
являє недостатність необхідних статистичних
даних. Кількість запущених космічних апаратів,
а тим більше кількість їх катастроф, є порівняно
малою величиною для встановлення певної статистичної закономірності. Тому не дивно, що
страховики в договорах значно звужують межі
страхового покриття, оскільки будь-яка аварія на
космічному об’єкті може призвести до величезних збитків [10, с.124]. Врешті-решт частиною
другою статті 24 Закону України “Про космічну
діяльність” передбачено, що порядок проведення
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обов’язкового страхування при здійсненні космічної діяльності визначається Кабінетом Міністрів України. Саме на Кабінет Міністрів України
покладено обов’язок встановити порядок і правила проведення космічного страхування, форми
типового договору, особливі умови ліцензування
обов’язкового страхування, розміри страхових
сум і максимальні розміри страхових тарифів або
методику актуарних розрахунків [2, Ст.7]. Однак
досі проведення досліджуваних видів страхування
стримується відсутністю у відповідних нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України
правових норм, які регулюють це питання.
До розробки Кабінетом Міністрів України
порядку та умов обов’язкового космічного страхування стаття 24 Закону України “Про космічну
діяльність” та відповідні пункти статті 7 Закону
України “Про страхування” носитимуть законодавчо-установчий характер, що загалом негативно впливає на правозастосовчу діяльність в цій
ризиковій сфері діяльності. Отже, існуючі правові норми не мають відповідного механізму
правового регулювання, тому вони не породжують конкретних правовідносин.
Ситуація для страхувальників в Україні
теж не досить сприятлива в зв’язку зі збільшенням ставок на світовому страховому ринку внаслідок аварійних запусків і припинення функціонування космічних апаратів на орбіті. Місткість
страхового ринку більше не зростає, тоді як
страховики, які спеціалізуються в даному секторі
страхування, зазнають великих збитків. Разом з
тим поступова стабілізація ринкової економіки в
Україні, а отже, і зростання потужностей страхових компаній, використання досвіду міжнародного
страхового ринку з урахуванням національної специфіки та інші позитивні моменти дозволяють
сподіватися на подальший розвиток страхування
відповідальності суб’єктів космічної діяльності.
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Summary
In the article are opened essence, applicability and features of realization of liability insurance in
space activity sphere with allowance for norms of national legislation and international documents.
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УДК 347.4
© 2003 р. Ю.А. Слюсаренко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Постановка проблеми. У сучасних ринкових умовах здійснення підприємницької діяльності у сфері нафтогазового ринку актуальним є
загальнотеоретичні проблеми цивільно-правового регулювання поняття, форм і правової природи правового режиму майна підприємств нафтогазового комплексу України. Термін "правовий
режим майна" дає можливість розкрити зміст
правової регламентації відносин з приводу господарської діяльності (а саме виробничого споживання) суб'єктів підприємницької діяльності,
поняття якого має дискусійний характер. У цілому правовий режим майна - це обсяг прав і
обов'язків з приводу володіння, користування і
розпорядження повноважень, порядку й особливостей звернення стягнень кредиторів на це майно. Розв'язання правових засад нафтогазового
комплексу України та його майна тісно пов'язане
з вирішенням наукових і практичних завдань цивільно-правових аспектів розвитку економіки
країни. Ось чому ця тема є складовою бюджетної
наукової теми юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка № ДР 019 U007725 про удосконалення
правового механізму прав та інтересів людини і
громадянина в Україні.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Науково-теоретичною базою статті є дослідження вітчизняних і зарубіжних учених з питань цивільного та господарського права. В їх числі
праці С.С. Алєксєєва, Д.В. Бобрової, О.В. Дзери,
Н.С. Коров'яківської, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика, Ю.П. Пацурківського, О.А. Підопригори,
Я.М.Шевченко, В.С. Щербини, О.В. Щербини та
інших. У деяких дисертаційних працях розглядається лише окремі аспекти правового статусу
майна підприємств нафтогазового комплексу
України, зокрема акціонерним та іншим корпоративним правовідносинам (І.В. Спасибо-Фатєєва, 2000, Н.С. Коров'яківська, 2000, О.В. Щербина, 2001), правовому режиму майна суб'єктів
підприємницької діяльності (Л.С. Нецька, 2001,
Ю.П. Пацурківський, 2001) довірчій власності і
договору довірчого управління майном (Р.А.
Майданик, 1996, М.М. Слюсаревський, 1999),
правовому регулюванню постачання електричною енергією (П.Д. Гуйван, 2000), правовому
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положенню підприємств газопостачання (С.Д.
Горева, 1994), управлінню холдингом у нафтогазовому комплексі (І.А. Парфенов, 1999). Проте,
на жаль, комплексні монографічні праці із загальнотеоретичних і прикладних проблем правового статусу підприємств нафтогазового комплексу
України та їх майна майже відсутні. В працях
означених учених висвітлюються правові аспекти розвитку різних галузей економіки. Цивільноправовий статус підприємств нафтогазового
комплексу України та їх майна лише згадується і
вказується на необхідність його подальшого дослідження.
Мета статті. Серед проблем, які потребують глибокого вивчення і на яких зосереджується автор, це поняття та форми правового
режиму майна підприємств нафтогазового комплексу України, правовий режим транспортних
мереж цього комплексу та інші.
Виклад основного матеріалу дослідження. Існуючі в літературі визначення правового
режиму майна за своїм змістом складаються з
різного за ступенем деталізації переліку ознак
правового режиму майна економічного чи юридичного характеру ознак або поєднання цих двох
груп ознак, які повторюють чи "дублюють" однакові за змістом властивості, що з різних боків
розкривають єдине поняття правового режиму
майна. Складовими елементами правового режиму майна виступають його правові форми
(види). У зв'язку з чим при визначенні правового
режиму майна недоцільно вказувати на нововведення "тріади", які зумовлюються відповідною
формою (видом) правового режиму майна.
З наведеного випливає, що зміст правового
режиму майна визначається нормативно визначеним порядком формування, використання та
вибуття майна, закріпленого за цього суб'єктом у
припустимих правових формах (видах) майнового відокремлення. До основних форм правового режиму майна підприємств відносять право
власності та обмежені права на чуже майно (це
може бути оренда майна, право повного господарського відання і за певних умов право оперативного управління).
Форма (вид) правового режиму майна підприємств нафтогазового комплексу визначається
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з урахуванням організаційно-правової форми
відповідальної юридичної особи.
За загальним правилом підприємства нафтогазового комплексу (крім державних підприємств і
установ) є власниками майна, на базі якого вони
здійснюють свою підприємницьку діяльність. НАК
"Нафтогаз України", будучи власником майна,
визначає коло повноважень, які надаються підприємству на підставі законодавства, в нормативних актах, прийнятих у цьому акціонерному
товаристві.
Поняття права власності на майно цього акціонерного товариства визначається належними
власнику повноваженнями "тріади" - володіння,
користування і розпорядження, які в юридичній
літературі інколи пропонуються доповнити додатковими ознаками у вигляді здійснення особисто
або через інших осіб управління належним йому
майном, а також вчинення щодо нього будь-яких
інших дій, не заборонених законом.
Варто відзначити, що в нафтогазовому
комплексі ускладнена структура власності, згідно з якою акціонер визнається власником акцій
цього акціонерного товариства, майно якого належить останньому на праві власності або на
праві управління - щодо майна, яке не підлягає
приватизації, з наділення його дочірніх підприємств майном на праві власності або на праві повного господарського відання чи управління, визначених їх статутами та договорами, укладеними з НАК "Нафтогаз України". Отже, НАК
"Нафтогаз України", його дочірні підприємства,
держава та Український народ виступають суб'єктами права власності відповідного майна нафтогазового комплексу.
Держава, як і будь-який акціонер, не будучи звичайно власником майна акціонерного
товариства, через загальні збори бере участь в
управлінні акціонерним товариством, майном,
що знаходиться у власності акціонерного товариства. В цьому випадку відбувається взаємодія
двох видів власників - акціонерного товариства і
акціонерів, які мають у власності акції.
Однією зі специфічних форм правового
режиму майна підприємств нафтогазового комплексу є використання на підставі угоди державного майна, що не підлягає приватизації. Незважаючи на відсутність у наведених договорах
трактовки правової природи тріади прав підприємств нафтогазового комплексу на передане їм
майно, яке не підлягає приватизації, по суті це довірче управління майном, в якому використана
лише технологія, а не правова форма договору
оренди чи права повного господарського відан-

ня, що зумовлено приватноправовими, а не публічними засадами учасниками цих відносин.
Суб'єктом цього права - довірчим управителем є НАК "Нафтогаз України" і його дочірні
підприємства. Безпосереднє володіння майном,
переданим у довірче управління, здійснює підприємство-балансоутримувач на підставі угоди
на обслуговування державного майна, яке не
підлягає приватизації, укладеної з довірчим
управителем - НАК "Нафтогаз України" чи його
дочірнім підприємством. Беручи участь в управлінні майном, підприємство-балансоут-римувач
виконує функції орендаря майна.
Наведене виступило підгрунтям для висновку про те, що угоди про використання та на
обслуговування державного майна, яке не підлягає приватизації, є формою правового режиму
майна підприємств нафтогазового комплексу і
різновидом договору довірчого управління майном з ускладеним суб'єктним складом у вигляді
співдовірчих управителів і балансоутримувача.
За цим договором держава в особі Фонду
державного майна України (установник) передає
у довірче управління НАК "Нафтогаз України" та
його дочірній компанії (співдовірчі управителі),
через підприємства-балансоутримувачі (володілець) для виконання функцій управління, користування, експлуатації та технічного обслуговування державного майна, яке не підлягає приватизації, знаходиться на балансі і не увійшло до
статутних фондів підприємств, що входять до
складу НАК "Нафтогаз України".
Під правовим режимом майна підприємств
нафтогазового комплексу належить розуміти нормативно встановлений порядок формування,
використання та вибуття майна, закріпленого за
його суб'єктами у вигляді права власності, повного господарського відання і довірчого управління майном. Серед майна підприємств нафтогазового комплексу вирішальне значення відіграють транспортні мережі. В інфраструктурі
транспортної системи нафтогазового комплексу
визначальне місце займають магістральні нафтоі газопроводи та розподільчі мережі з транспортування відповідних енергоносіїв, недостатня
врегульованість правого статусу яких нерідко
спричиняє виникнення правових колізій і конфліктів, що негативно впливає на розвиток нафтогазового комплексу в цілому.
Перехід від планової економіки до ринкових відносин суттєво вплинув на систему магістральних нафтопроводів. Перш за все, на місці
виробничих об'єднань з видобутку нафти, що
поєднували в собі функції з видобутку і транспо-
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ртування, з'явилися приватні нафтовидобувні
компанії і незалежні від них підприємства нафтопровідного транспорту. Кожний з учасників
трубопровідного транспортування набув цивільно-правової самостійності. Змінилась економічна сутність відносин, що складаються з приводу
експлуатації магістральних нафтогазопроводів,
стали іншими економічні функції і режим їх використання. Система відносин будується тепер
на основі договорів транспортування, згідно з
якими підприємства нафтопровідного транспорту зобов'язуються здійснювати лише переміщення нафти, належної відправнику. До того ж
таке підприємство не сплачує відправнику за передану сировину: він сам проводить оплату наданої йому послуги з транспортування.
Цивільно-правовий статус підприємств
транспортування нафти у великій мірі визначається закріпленими за ними правами на магістральні нафтопроводи, інші складові елементи майнової інфраструктури транспортування нафти та
продуктів її переробки. Наведеним пояснюється
актуальність цивільно-правової характеристики
права власності на магістральні нафтопроводи та
способів його здійснення підприємствами транспортування нафти.
Майнова інфраструктура транспортування
нафти трубопровідним транспортом складається
з комплексу майнових об'єктів, необхідних для
проведення належного транспортування нафти та
продуктів її переробки, які в сукупності називають транспортними мережами. Складовими елементами поняття транспортних мереж і процесу
транспортування нафти і газу виступають магістральні нафтопроводи, перевалювальні комплекси і підземні сховища нафти (газу) чи продуктів
її переробки.
Категорія "магістральний нафтопровід"
використовується в чинному законодавстві як
визначальний складовий елемент поняття магістрального трубопровідного транспорту нафти.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про нафту і
газ" від 12.07.01 р. магістральний трубопровідний транспорт нафти (і газу) являє собою технологічний комплекс у вигляді окремого трубопроводу (або сукупності трубопроводів) та пов'язані
з ним єдиним технологічним процесом об'єкти,
за допомогою яких здійснюється постачання нафти (і газу) споживачам, включаючи транзитне
постачання через територію України.
Відповідно до статті 1 Закону України
"Про трубопровідний транспорт" магістральний
трубопровід - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить
52

окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним
процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та
збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів. Перевалювальний комплекс - це комплекс споруд
для приймання, накопичення, тимчасового зберігання та перевантаження з одного виду транспорту на інший нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу.
Технологія зберігання властивостей видобувної або переробленої нафти вимагає її зберігання в спеціальних підземних сховищах. Підземне сховище нафти чи продуктів її переробки
являє собою технологічний комплекс, штучно
створений у природній або штучній ємності надр
накопичувач нафти і технологічно поєднані з
ним споруди, які служать для періодичного наповнення, зберігання і відбирання нафти чи продуктів її переробки для постачання споживачам.
У цілому система трубопроводів складається з магістральних і промислових трубопроводів. Магістральний трубопровід відрізняється
від промислового протяжністю відстаней транспортованої ними нафти. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про трубопровідний транспорт"
промислові трубопроводи - всі інші немагістральні трубопроводи в межах виробництв, а також
нафтобазові, внутрішньопромислові, нафто-, газо- і продуктопровідні міські газопровідні, водопровідні, теплопровідні, каналізаційні мережі,
розподільчі трубопроводи водопостачання, меліоративні системи тощо.
Відмінність від промислових трубопроводів полягає в здійсненні або можливості здійснення (згідно з проектом та виробничих потужностей) магістральними трубопроводами транзитних, міждержавних, міжрегіональних поставок
нафти та продуктів її переробки споживачами. З
наведеного випливає, що поняття магістральний
нафтопровід – збірне, яке визначається перерахуванням об'єктів, сукупність яких і становить
магістральний нафтопровід.
У цивільно-правовій літературі пропонується розглядати магістральний трубопровід у
цивільному обороті як підприємство (майновий
комплекс), що здійснює підприємницьку діяльність. У такому розумінні магістральні трубопроводи можуть бути віднесені до нерухомих
речей, оскільки переміщення трубопроводів неможливе без відповідної шкоди їх призначенню.
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Визнання магістрального трубопроводу нерухомою річчю зумовлює поширення на них державної реєстрації прав і угод, які виникають і вчиняються з їх участю. Водночас проведення державної реєстрації магістральних трубопроводів
вимагає реєстрації права власності на вже існуючу систему нафтопроводів і визначення їх власника. Але хто ж є власником цієї системи?
Відповідно до ст. 7 Закону України "Про
трубопровідний транспорт" магістральний трубопровідний транспорт як об'єкт власності має
важливе народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю України. Приватизація, а також зміна власності державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту забороняється. До проведення приватизації управління об'єктами трубопровідного
транспорту було передано державним підприємствам на праві повного господарського відання.
В процесі приватизації державних підприємств в
акціонерні товариства майно, що знаходилося на
балансі цих підприємств, звичайно передалось їм
у власність в якості статутного фонду. Проте
щодо об'єктів трубопровідного транспорту Програми приватизації встановлювали спеціальні
умови, а саме – заборону на приватизацію, а потім її проведення лише за рішенням Кабінету
Міністрів України. Державне майно, щодо якого
законодавством передбачався спеціальний порядок приватизації, не могло бути передане до статутного фонду перетворених підприємств. Для
такого майна було встановлено особливий порядок, згідно з яким воно повинно було передаватися перетвореним державним підприємствам на
договірній основі.
Отже, єдиним власником всієї майнової
системи магістральних трубопроводів згідно з
українським законодавством є держава Україна.
Подібний підхід обґрунтований і в сучасних
умовах єдино правильний, що підтверджується
аналогічною правотворчою практикою в інших
країнах. Так, згідно з російським законодавством, система магістральних трубопроводів є власністю Російської Федерації.
Висновок щодо права власності України на
магістральні трубопроводи призводить до питання: на якій підставі АТ "Укртранснафта" і контрольовані ним товариства користуються магістральними трубопроводами? В літературі слушно відзначається, що такою підставою може
бути лише договір, оскільки володіти майном на
праві господарського відання у відповідності з
ЦК України акціонерні товариства не можуть.
Проте такі договори не укладались.

Але аналіз консолідованої фінансової звітності свідчить, що вартість основних коштів
ВАТ "Укртранснафта" становить таку значну
суму, що з великою ймовірністю свідчить про
знаходження на балансі АТ "Укртранснафта"
(або його дочірніх товариств)великих промислових активів, таких як система магістральних нафтопроводів. Подібна ситуація склалась і в РФ, у
пресі якої було опубліковано бухгалтерський
баланс АТ "Транснафти", складений на основі
проміжної консолідованої фінансової звітності за
шість місяців, які закінчились 30 червня 2000
року. Згідно з цим документом вартість основних
коштів "Транснафта" становить 120 334 млн. руб.
(більше 4 млрд. дол. США).
Підставою для постановки на баланс у даному випадку може слугувати лише право власності, оскільки, якби основні кошти належали
АТ "Укртранснафта" і її залежним товариствам
на інших підставах (наприклад, оренда), тоді ці
активи відображались би на збалансованому рахунку, а не на балансовому "основні кошти".
Можна припустити, що аудитори, вивчивши звітність російського АТ "Транснафта" чи українського ВАТ "Укртранснафта", можуть прийти до
висновку, що магістральні нафтопроводи знаходяться у власності наведених материнських компаній чи їх дочірніх товариств. Проте такий висновок не можна вважати юридично обґрунтованим. Незважаючи на це, правозастосовча практика наводить нові приклади "постановки на баланс" магістральних нафтопроводів за відсутності достатніх правових підстав. За опублікованими в галузевій російській пресі інформації,
одне з акціонерних товариств, підконтрольних
АТ "Транснафта", планує "передати на баланс"
конкретних користувачів (компаній "Аки-Отыр"
й "Югранефть") ділянку нафтопроводу в декілька
десятків кілометрів для використання в якості
хранилища. Зрозуміло, що правомірною підставою подібної "передачі на баланс" може бути
лише угода, укладена за участі або з дозволу Російської Федерації ( в особі Уряду РФ чи Міндержмайна РФ) як власника всієї системи магістральних нафтопроводів.
Наведена проблема є наслідком юридичної
неврегульованості питань про підстави володіння магістральними нафтопроводами акціонерними товариствами, створених шляхом перетворення державних підприємств, які були традиційними балансоутримувачами подібних стратегічно важливих об'єктів, які залишаються в держаній власності. Використання в цьому випадку
інститутів права повного господарського відання
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малоймовірне, враховуючи сферу їх застосування лише щодо юридичних осіб публічного права,
до складу яких відносяться державні, казенні та
комунальні підприємства, державні установи.
Зазначена юридична проблема може бути
розв’язана шляхом передачі магістральних трубопроводів у довірче управління. Повна конструкція договору довірчого управління є формою
(видом) правового режиму майна юридичних
осіб, здатною найбільш адекватно врегулювати
ці відносини. У зв'язку з цим доцільно закріпити
порядок і умови довірчого управління магістральними нафтопроводами в окремому розділі (главі)
проекту Закону України "Про управління державним майном", в якому будуть такі положення.
Магістральні нафтопроводи підлягають
передачі Кабінетом Міністрів України (установником) у довірче управління АТ "Укртранснафта" в цілому та дочірніх акціонерних товариств
АТ "Укртранснафта" (як співуправителів) у частині ділянок, які експлуатують відповідні співуправителі, на користь держави, в особі державного бюджету (вигодонабувача), на підставі і на
умовах договору довірчого управління.
Основний обов'язок довірчого управителя і
співуправителів полягає у керівництві магістральними нафтопроводами в інтересах установника
управління. Фактичні та юридичні дії, які може
або повинен вчиняти довірчий управитель щодо
переданих у довірче управління магістральних
трубопроводів, можуть спеціально не вказуватися, що відповідає нормам ЦК України. Згідно
зі ст. 1048 ЦК України, довірчому управителю
передаються всі повноваження по здійсненню
права власності, необхідні для досягнення цілей
довірчого управління. Зокрема, відповідно до ст.
1048 ЦК України, довірчий управитель здійснює
повноваження власника щодо майна, переданого
у довірче управління, у межах, передбачених законом і договором довірчого управління.
Довірчий управитель має право вчиняти не
заборонені договором угоди та інші юридичні дії
з магістральними нафтопроводами. Довірчий
управитель не вправі укладати угоди, не пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням магістральних нафтопроводів. До таких
угод повинні бути віднесені договори, які суперечать потребам експлуатації і цілям довірчого
управління. З цієї причини укладання у якості
управителя договору поставки нафти не повинно
визнаватися порушенням обмежень повноважень
довірчого управителя, оскільки належна експлуатація магістральних нафтопроводів передбачає
транспортування ними нафти, для чого необ54

хідно укладати договори поставки нафти. У зв'язку з цим помилковим є висновок про визнання
дій довірчого управителя по укладанню такої
угоди такою, що не охоплюється змістом укладеного договору довірчого, управління, наслідки
якої мають покладатися на довірчого управителя
особисто. При цьому, відсутність повноваження не
означає недійсність договору поставки, несприятливі наслідки порушення умов якого з боку незалежного довірчого управителя не поширюються на
майно, передане йому у довірче управління.
Висновки. Отже, під правовим режимом
майна підприємств нафтогазового комплексу належить розуміти нормативно встановлений порядок формування, використання та вибуття майна, закріпленого за його суб'єктами у припустимих правових формах (видах). Єдину систему
форм правового режиму майна підприємств нафтогазового комплексу становлять право власності, права повного господарського відання й оперативного управління, в сукупності з довірчим
управлінням і представницьким управлінням
державним майном.
Специфічною формою правового режиму
майна підприємств нафтогазового комплексу є
договір довірчого управління майном, суб'єкт
якого (довірчий управитель) має правовий титул,
достатній для організації споживання майна і
здійснення правосуб'єктивності відповідальної
юридичної особи. Основними різновидами довірчого управління майном підприємств нафтогазового комплексу виступають договори довірчого
управління цілісним майновим комплексом (підприємства або його відокремленого структурного підрозділу), пакетами акцій та іншим індивідуально визначеним майном.
Долю інститутів повного господарського
відання й оперативного управління в українському законодавстві потрібно визначити з урахуванням можливостей і сфер використання зазначених юридичних інститутів та повномасштабного
використання довірчого і представницького управління державною власністю в умовах ринкової
економіки. Існування прав повного господарського
відання та оперативного управління доцільне в період перехідної ринкової економіки періоду.
Управління державними корпоративними
правами здійснюється Фондом державного майна України на представницькій основі, що передбачає здійснення уповноваженою особою повноважень володіння та користування належними державі корпоративними правами шляхом
реалізації уповноваженою особою прав акціонера чи володільця іншого корпоративного права
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за винагороду, в межах наданих договором доручення повноважень, від імені та під контролем
органів державної виконавчої влади. Представницьке і довірче управління державними корпоративними правами виступають різними правовими
способами, але однаковими за економічною функцією та метою видами управління державними корпоративними правами.
Недоліком Концепції управління державними корпоративними правами виступає відсутність нормативного регулювання довірчого
управління державними корпоративними правами, невизначеність умов виплати винагороди
уповноваженій особі та відповідальності за неналежне управління. Ймовірно, система та умови
винагороди будуть визначатися в кожному окремому випадку. Концепцією хоч і закладено базові поняття та засади управління акціями на
представницькій основі, та неврегульованими
залишено багато питань практичного характеру:
вимоги до ведення діяльності з управління акціями і можливість суміщення різних видів діяльності однією уповноваженою особою, обов'язкові вимоги до операцій з цінними паперами, ведення обліку та зберігання акцій.
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Summary
In the article on the basis of advanced achievements of a science of civil law and civil-law practice the
legal regime of property of the enterprises of an oil-and-gas complex of Ukraine at the present stage is
analysed.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН
У ЧЕХІЇ ТА СЛОВАЧЧИНІ
Постановка проблеми. У Чеській Республіці та Словацькій Республіці одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворюваних
процесів в економіці та в організації обігу грошових коштів відіграє банківських кредит як головне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності підприємств, незалежно від форм власності та сфери
господарювання [13, c. 150-151]. Автор окреслює
проблему дослідження, як визначення правових
засад здійснення кредитних операцій у Словаччині та Чехії.
Мета дослідження полягає в визначені засад правового регулювання кредитних відносин
у СР та ЧР: розкритті поняття кредиту, ознак,
місця у банківській системі і виробленні науково-практичних рекомендацій. Для досягнення
поставленої мети основна увага приділяється вирішенню таких завдань: 1) узагальнити основні
теоретичні розробки, що стосуються правового
регулювання кредитних відносин, які не одержали достатнього висвітлення в науковій літературі; 2) визначити основні принципи кредиту; 3)
визначити основні вимоги до форми кредитного
договору та його істотні умови; 4) виробити науково-практичні рекомендації, спрямовані на вдосконалення правового регулювання кредитних відносин в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Різні правові системи регулюють кредитні
відносини диференційовано. В англійському праві кредит розуміється як позика грошей та овердрафт. Позика коштів характеризується як надання в розпорядження боржника визначеної суми
коштів протягом строку, визначеного сторонами.
При цьому відсотки за його користування нараховуються за весь строк знаходження коштів у
розпорядженні, незалежно від того, чи кошти
використовувались, чи ні [4, c. 206]. Овердрафт,
за визначенням Еллінгера, становить собою фінансування банком поточного рахунку клієнта.
Причому проценти за користування овердрафту
нижчі, ніж за користування звичайним кредитом
[12, c. 577].
Французьке право дає визначення кредиту
як позику коштів, що проводиться у двох правових частинах. Перша частина – це лише зо56

бов’язання про укладення в майбутньому угоди
про позику, друга – це сама угода про позику,
тобто фактичне надання позикових коштів. Угода укладається між банком і клієнтом у письмовій формі [9, c. 224].
Поняттєво дуже чітко регламентує кредит
Італійський Цивільний кодекс (ст. 1842). Відкриття банківського кредиту створює зобов’язання банку перед кредитоодержувачем на акумулювання визначеної суми коштів та їх надання
на встановлений у договорі строк. Кредитоодержувач має право використовувати кредит
протягом усього строку як у повному обсязі, так і
частково. Отже, кредит – важливий інститут, за
допомогою якого держава здійснює мобілізацію
та перерозподіл тимчасово вільних коштів і контроль за правильним їх використанням.
Основу правового регулювання банківського кредитування в Словацькому та Чеському
законодавстві заклав Закон СР № 483/2001 Збірки законів “Про банки” та Закон ЧР № 21/1992
Збірки законів “Про банки”, які в ст. 1 визначають, що кредит – це в будь-якій формі строкове
надання грошових ресурсів. Більш детально визначені поняття кредиту та кредитної угоди в
Комерційному кодексі в ст. ст. 497-507, згідно з
якими, угода про кредит – це угода, де Кредитор
зобов’язується на вимогу Боржника надати в його користування грошові ресурси у визначеній
сумі, а Боржник зобов’язується надані грошові
ресурси повернути і заплатити відсотки [19, c.
112], та у Валютному законі № 202/1995, який
регламентує поняття “фінансового кредиту” як
зобов’язання надання грошових коштів у словацькій грошовій одиниці чи в іноземній, та взаємопов’язаний з ним обов’язок повернення їх у
грошовій формі.
Можна визначити, що кредитні відносини
– це відносини, в силу яких позичальник зобов'язується повернути в установлений строк позикодавцю – кредитній установі – одержану від нього
суму грошей з процентами. Кредитні правовідносини складаються з таких елементів: суб'єкт,
об'єкт, зміст [16, c. 35-43].
Суб'єктами кредитних правовідносин можуть виступати, з боку позикодавця – лише кредитні установи – НБ, комерційні банки та фінан-
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сово-кредитні установи (резиденти та нерезиденти), що мають ліцензію на залучення вкладів і
надання кредитів, і банківські консорціуми (тимчасові об’єднання банків, які створюються для
кредитування шляхом укладення відповідного
договору), а з боку позичальника – юридичні
особи (резиденти та нерезиденти), установи банків чи їх філії та представництва (резиденти та
нерезиденти), фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи, що не є
суб’єктами підприємницької діяльності.
Об'єктом кредитного правовідносин є гроші в безготівковій або готівковій формі. Під змістом розуміються права і обов'язки суб'єктів.
Зміст знаходить виявлення в принципах кредитування [7, c.87]. Процес кредитування передбачає
безумовне додержання основних положень кредитного механізму, що визначають сам процес кредитування – принципів кредитування [2, c.124]. Звідси - кредитування здійснюється на принципах: цільового призначення, забезпеченості, строковості,
поверненості та платності [5, c.23-24]. Принципи
банківського кредитування спрямовані на забезпечення управління кредитом [7, c. 88].
З аналізу поняття “кредит” та з’ясування
його принципів, випливає, що кредитні відносини в розрізі концепції Комерційного кодексу за
своєю суттю належать до абсолютно комерційних відносин. Це означає, що без огляду на статус сторін договору, без огляду на те чи мета
кредитування є комерція, чи інше, чи кредит потрапляє на рахунок підприємств, чи громадян як
споживчий кредит, угода завжди буде вважатись
комерційною угодою. Угода про кредитування –
це обмежене активне надання грошових коштів.
Аналізуючи норми Комерційного та Цивільного
кодексів Словаччини та Чехії, встановлюємо такі
правові ознаки договору про кредитування: консенсуальність, платність і дво- чи багатосторонність.
Кредитним договором кредитор зобов’язується на вимогу Боржника надати йому чітко
визначену суму – це означає, що Кредитор зобов’язується приготувати визначену суму коштів, щоб на вимогу Боржника надати їх. Тому
потрібно розуміти кредитну угоду не лише як
надання грошей, але як і резервування коштів у
домовленому обсязі. Користування кредитом є
платним, і відсотки сплачуються лише за фактично використовуваний період.
Кредитна угода - це комбінована угода. На
думку Л.Балка, найкраще її можна назвати “угодою про відкриття кредиту”. На практиці можна
простежити взаємозв’язок кредитної угоди з іншими видами угодних зв’язків – наприклад, від-

криття рахунку, банківська гарантія, банківське
інкасо, відкриття акредитиву. В правовій теорії
висловлюються погляди, що кредитна угода приховує в собі підготовчу угоду, яка в Комерційному
кодексі як така відсутня. Форма кредитного договору – письмова (вимоги гармонізації норм інституту кредитування за європейським правом).
Необхідно також зупинитись на класифікації кредитних договорів, яка характеризує
спектр можливостей при виборі оптимального
способу кредитування суб’єктів підприємницької
діяльності залежно від рівня їх розвитку, матеріального та інтелектуального потенціалу. При
цьому з самого початку визначаються порядок
надання того чи іншого виду кредитів, а також
методи контролю за їх ефективним використанням [8, c. 440].
Банківські кредити в залежності від вибраного критерію можна класифікувати [10, c. 137]:
за строками, забезпеченості, методами надання
та способами погашення, характеру та способу
сплати відсотків, числа кредиторів, призначенням і характером використання кредитних коштів. Класифікація кредитних операцій за строками використання: строкові (короткострокові до 1 року, середньострокові - від 1 до 5 років та
довгострокові - від 5 до 30 років), безстрокові (до
вимоги) та прострочені. Класифікація кредитних
операцій за забезпеченням: забезпечені та незабезпечені (бланкові). Класифікація кредитних
операцій за методами надання: у разовому порядку, у відповідності з відкритою кредитною
лінією (лімітом кредитування (revolving credit
line) [18, c. 67], кредити з необхідності) та гарантовані кредити.
За строками погашення: водночас, у розстрочку, достроково (за вимогою кредитора, або
за заявою позичальника), з ремісією платежів і
після закінчення обумовленого періоду (місяця,
кварталу). За кількістю кредиторів: надані одним
банком, синдиковані та паралельні. За призначенням і характером використання кредитних
коштів: кредити торгівельно-промисловим підприємствам, кредити під нерухомість, споживчі
кредити, сільськогосподарські кредити, контокорентні кредити, кредити під цінні папери, міжбанківські кредити, кредити небанківським фінансовим установам, кредити органам влади. За характером і способом сплати процентів виділяють
позики з: фіксованою процентною ставкою, плаваючою процентною ставкою та сплатою процентів по мірі використання позичених коштів
(звичайні кредити), сплатою процентів одночас-
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но з отриманими позиченими коштами (дисконтний кредит).
Процес кредитування складаються з ряду
етапів, кожен з яких забезпечує розв’язання певних задач, а в сукупності досягаються головні
цілі кредитних операцій – їх надійність і прибутковість для банку [6, c. 215]. Основним етапом є
процедури кредитування та укладення кредитного договору (угоди). При узгодженості умов треба мати на увазі відмінності в погодженні істотних і додаткових умов кредитної угоди. Істотними називаються умови, котрі визначають можливість укладення кредитного договору. Вони охоплюють: найменування сторін, строк договору,
предмет і суму договору, розмір плати за користування кредитом, порядок видачі кредиту, порядок погашення кредиту, спосіб забезпечення
повернення позички, відповідальність сторін.
Додаткові умови спрямовані на утворення додаткових вказівок для забезпечення повернення
кредиту. Вони диференціюються у залежності
від конкретного позичальника і містять: необхідний звіт збереженості майна та додержання
правил банківського контролю та ін.
Відзначимо, що в СР та ЧР з метою проведення на щабель вищого контролю за діяльністю
боржників і зменшення кредитних ризиків від
неповернення кредитів, шляхом надання інформації банкам і філіям закордонних банків про
цілковиту кредитну завантаженість клієнтів, був
створений реєстр банківських кредитів і поручительств [15, c. 11]. Реєстр працює в режимі online, що дає можливість одержувати інформацію
негайно, а звідси й оперативно приймати рішення. Реєстр згідно із Законом “Про банки” веде
Центральний банк [14, c. 17].
Звідси, надання кредитів належить до найважливіших операцій банків у Чехії та Словаччині [11, c. 75]. На сучасному рівні розвитку народного господарства кредит став інструментом,
без якого функціонування товарного виробництва неможливе. Якщо порушення в кредитному
обігу набувають стихійного характеру, то кризи
в економіці не уникнути. Тому перед економічною і юридичною наукою стоїть завдання розробити засади кредитної політики в державі на макроекономічному рівні, закріпити їх відповідними правовим механізмом.
Висновки. В Чеській Республіці та Словацькій Республіці чітко та поетапно проходить
гармонізація банківського законодавства з нормами Європейського Союзу; на території Чехії та
Словаччини ведуться Реєстри кредитів і гарантій
Центральними банками; строк користування се58

редньостроковим кредитом установлено від 1 до
5 років. Отже, проводячи процес гармонізації
національного законодавства України з нормами
ЄС, у найкоротші терміни необхідно внести зміни
до Закону України “Про банки і банківську діяльність” щодо введення правового інституту “Реєстрації кредитів” та до Положення НБУ “Про кредитування” щодо збільшення терміну користування середньостроковим кредитом до 5 років.
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Summаry
The author considers in the article the principles of legal regulation of credit relations in the Czech
Republic and Slovak Republic: the notion of “credit”, the ways of credit operations realisation; forms,
indications and essential conditions of credit agreement.
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ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ
У ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ
Постановка проблеми. Будь-які реформи,
які здійснюються в державі, так чи інакше торкаються судової діяльності. Основу такого процесу у сфері здійснення правосуддя в цивільних
справах повинні складати принципи цивільного
процесуального права. Саме вони утворюють той
осередок, навколо якого повинні створюватися
та функціонувати норми цивільного процесуального права України. Щоб зрозуміти сутність цивільного процесу (як встановленого нормами цивільного процесуального права порядку розгляду
і вирішення цивільних справ судом), виділити
галузеві особливості цивільного процесуального
права, які визначають її місце і роль у системі права України, потрібно звернутися до такої категорії,
як “принципи цивільного процесу”.
Принципи цивільного процесуального права мають не лише теоретичне, а й практичне значення. Керуючись принципами, ми можемо оцінити діяльність суду, учасників процесу, оскільки їх діяльність повинна відповідати перш за все
принципам. Одночасно вони слугують необхідною умовою вдосконалення діючого цивільного
процесуального законодавства, діяльності судових органів. У даному випадку принципи цивільного процесуального права виконують важливу роль: вони допомагають усунути прогалини
в діючому процесуальному і матеріальному законодавстві. Загалом значення принципів цивільного процесуального права для нормального
функціонування судових органів, у сфері охорони та захисту прав і свобод особи, інтересів
держави і суспільства важко переоцінити.
Аналіз існуючих поглядів у теорії цивільного процесуального права дають підстави зробити висновок, що на різних етапах розвитку цієї
науки зміщувалися акценти в дослідженні питань
щодо проблеми принципів цивільного процесуального права. Довгий час питання про принципи,
як зазначають І.В.Решетнікова, В.В.Ярков, мало
в більшості ідеологічне значення, що утруднювало його розуміння й осмислення [16, с.96].
Тому існує необхідність наукового дослідження
принципів цивільного процесу з урахуванням
історії розвитку поглядів на принципи права і
сучасних соціально-економічних і політичних
перетворень у нашій державі, які безпосередньо
60

впливають на процес правотворчості у сфері
правосуддя в цивільних справах.
Мета статті. Питання, пов’язані з дослідженням принципів цивільного процесуального
права, можуть досліджуватися у різних аспектах,
оскільки це складне й об’ємне явище. У статті
дослідження буде здійснюватися стосовно деяких проблемних питань принципів цивільного
процесуального права, а саме: аналіз існуючих
поглядів процесуалістів на поняття принципів
цивільного процесу, їх процесуальних особливостей, які розкривають сутність і значення принципів при здійсненні правосуддя в цивільних
справах. Це дасть можливість виявити те загальне, яке характерне для всієї системи принципів
цивільного процесу, показати їх взаємозв’язок і
взаємну зумовленість і на цій основі запропонувати шляхи вдосконалення цивільного процесуального законодавства.
Ступінь наукової розробки теми. Категорія “принцип права” – одна з важливих і актуальних проблем як у теорії права, так і в галузевих
науках. Значний внесок у дослідженні цієї категорії зробили такі теоретики права, як С.С. Алексєєв, Н.Г. Александров, М.І. Козюбра, А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, П.М. Рабінович, М.В.
Цвік та інші. Дослідження вказаних учених здебільшого торкалися в основному загальної проблематики принципів права, їх сутності та значення для права в цілому, але, як правило, вони
проводились без урахування особливостей, які
мають принципи права в цивільному процесі.
Галузеві дослідження проводились цілою плеядою представників науки цивільного процесуального права, серед яких можна назвати М.Г.
Авдюкова, В.А. Бігуна, М.Л. Гурвича, Р.Є. Гусакяна, І.М. Зайцева, С.Ю. Каца, В.В. Комарова,
К.І. Комісарова, В.Ю. Мамницького, А.О. Мельникова, В.К. Пучинського, В.І. Тертишнікова,
М.К. Рожнова, Н.О. Чечіну, М.Й. Штефана та
інших. Не зважаючи на таку пильну увагу з боку
процесуалістів до проблеми принципів цивільного процесу, можна констатувати, що на сьогодні не досягнуто єдності думки з таких важливих
питань, як визначення поняття принципу цивільного процесу та розробки універсальної системи
принципів правосуддя в цивільних справах.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Сам термін „принцип” має латинське походження (від лат. рrincipo) і перекладається як основа, першопочаток. У теорії права під принципами права розуміють як виражені в праві вихідні (керівні) засади, керівні ідеї, які характеризують зміст, сутність права, які визначають закономірності суспільного життя [1, с.293; 19, с.149150; 20, с.242; 11, с.193].
У науці цивільного процесуального права
принципи права мають свою історію розвитку і
становлення, дослідження якої дасть можливість
виявити існуючі погляди процесуалістів на дану
проблему, простежити динаміку розвитку вчень
про принципи, їх зміст, виділити їх особливості.
Ще в дореволюційний період принципам цивільного процесу приділялася значна увага такими
відомими процесуалістами, як К.І. Малишевим,
Е.В. Васьковським, А.Х. Гольмстеним, Ю.С. Гомбаровим, Е.О. Нефедьєвим. В основу їх учень
були покладені розробки німецьких учених
Мейєра, Канштейна, Клейна, Горна та інших.
Спочатку вчення російських процесуалістів дореволюційного періоду зазнавали впливу основних положень німецької теорії про принципи
правосуддя та були розвинуті ними стосовно російського цивільного процесу. Хоча у більшості
процесуалістами даного періоду не розглядалося
поняття, ознаки принципів, все ж таки були перші спроби зробити теоретико-науковий перехід
до цієї проблеми. Так, Е.В.Васьковський, Е.О.Нефедьєв принципи процесу розглядали як гарантію здійснення правосуддя, що забезпечують захист “тяжущихся” від свавілля; як рамки судової
діяльності, яка зводиться до визначення певних
форм, які гарантують створення кращих умов
для правильного вирішення справи; як гарантії,
що дають можливість контролювати дії суду [2,
с.353-355; 14, с.10-15]. Інший процесуаліст К.І.
Малишев такі принципи як “усність і письмовість”, “безпосередність і посередність”, “гласність і таємниця” розглядав як форми вчинення
процесуальних дій учасниками процесу [13,
с.114-121]. Інакше кажучи, поняття принципів
процесу зводилося до гарантій процесу, які повинні забезпечити встановлений порядок розгляду справи в суді. У працях інших процесуалістів лише виділялися окремі принципи цивільного процесу і розкривався їх зміст.
Починаючи з 20-х років і до кінця 40 років
ХХ століття, самостійних досліджень стосовно
цивільного процесу і принципів цивільного процесу, зокрема, не здійснювалося. Пояснювалося
це тим, що в науці набула поширення ідея, що

цивільний процес - це суто технічна діяльність,
яка повинна бути спрощеною та короткою. Всі
зусилля процесуалістів зводилися, як зазначає
Н.А.Чечіна, до “надання допомоги практиці у
створенні і застосуванні цивільного процесуального права при здійсненні цивільного судочинства” [26, с. 13]. У цей період у працях Л.І. Фішмана “Движения гражданского процесса” (Харьков, 1926), Г. Риндзюнського “Техника гражданского процесса” (Москва, 1929), А.Г. Гойбарха
“Курс гражданского процесса” (Москва, 1928)
принципи цивільного процесу розглядаються
поверхнево і у досить короткій формі, сутність
яких зводиться до принципових “положень, на
яких будується сам процес” [24, с.12], або правила, які “забезпечують швидкий, дешевий, безсторонній, справедливий суд, його життєздатність” [10, с.93]. В одному з перших підручників
з радянського цивільного процесу під ред. А.Ф.
Клейнмана, який вийшов у 1940 році, взагалі не
було визначено поняття принципів цивільного
процесу [4, с.35-37].
З кінця 40 років ХХ століття до сьогодні
появляються фундаментальні праці, в яких робиться глибокий теоретичний аналіз питань,
пов’язаних з визначенням поняття принципів
цивільного процесу, їх сутності, змісту, системи
принципів, характеристики змісту окремих
принципів. Принципи цивільного процесу починають розглядатися у кожному підручнику з цивільного процесуального права, виходять у світ
фундаментальні монографії, які присвячені цій
проблемі за редакцією В.М. Семенова (“Конституционные принципы гражданского судопроизводства”. – М., 1982), М.К. Треушнікова, З. Чешки (“Основные принципы гражданского процесса” – М.: МГУ, 1991), А.А. Ференс-Сороцкого
(“Принципы гражданского процессуального права” – Санкт-Петербург, 1993), М.Й. Штефана,
Г.Г. Кочерьянц (“Конституційні основи правосуддя в СРСР. – К., 1982), окремі принципи розглядаються у численних наукових публікаціях, монографіях, дисертаціях, перелічити які просто
технічно неможливо.
Дослідження принципів представниками
науки цивільного процесуального права здійснювалося з різних позицій, використовуючи при
цьому різні критерії, в основу яких були покладені уявлення про мету правосуддя в цивільних
справах, зміст і сутність цивільного процесуального права.
В цілому ж, можна виділити такі основні
сучасні напрямки у визначенні поняття принципів цивільного процесуального права: 1) це осно-
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вні ідеї, керівні засади, положення (або фундаментальні положення), закріплені у нормах цивільного процесуального права, характеризують
правосуддя у цивільних справах, визначають будову процесу, його природу, методи дослідження
мети процесу [6, с.41; 8, с.23]; 2) це основні положення даної галузі права, які відображають її
специфіку і зміст, це основа системи норм цивільного процесуального права або основа всієї
системи процесуальних законів [5, с.29; 4, с.21];
3) це закріплені у нормах цивільного процесуального права погляди народу на завдання і мету
правосуддя в цивільних справах, основні засади
його побудови і функціонування, процесуального становища його учасників [25, с.29; 3, с.34];
4) це закріплені у нормах цивільного процесуального права ідеї, положення, які характеризують сутність процесу й особливості галузі цивільного процесуального права, перспективи її
розвитку [18, с.14; 16, с.97]; 5) це зумовлені базисом суспільства і виражені в змісті цивільного
процесуального права суспільно-політичні, нормативно-керівні основи (засади) даної галузі
права, які становлять її якісні особливості і виявляють демократизм, специфічні властивості процесуального права і відображають перспективи
його розвитку [22, с.31].
Існуюча різноманітність поглядів на поняття і сутність принципів у теорії цивільного
процесуального права пояснюється насамперед
тим, що: по-перше, у цивільному процесуальному кодексі України не дано поняття принципу
правосуддя; по-друге, кожен процесуаліст намагається дати власне поняття принципу, охарактеризувати його сутність, визначити особливості;
по-третє, принцип цивільного процесу досить
складний і багатоаспектним явищем, тому сформулювати універсальне визначення, в якому дати
вичерпний перелік його особливостей неможливо. Вважаємо, що для визначення принципів
цивільного процесу потрібно дати характеристику найбільш загальних рис, які вироблені в науці цивільного процесуального права.
Аналізуючи існуючі напрямки щодо визначення принципів цивільного процесу, зазначимо,
що вони розглядаються або стосовно цивільного
процесу, як урегульованого нормами цивільного
процесуального права порядку здійснення правосуддя судом у цивільних справах, або стосовно
цивільного процесуального права як самостійної
галузі права – тобто системи цивільних процесуальних норм, які регулюють порядок розгляду і
вирішення цивільних справ у порядку цивільного
судочинства, або одночасно як принципи цивіль62

ного процесу і цивільного процесуального права
при ототожненні останніх.
Хоча категорії цивільне процесуальне право і цивільний процес взаємопов’язані, але це
різні за змістом поняття, оскільки перше характеризує нормативну основу цивільного судочинства (його правову статистику), а друге практичну сторону, тобто правозастосовчу діяльність
суду, яка пов’язана з практичним розглядом і
вирішенням конкретної цивільної справи (його
правова динаміка). Мусимо визнати за правильну
позицію процесуалістів відносно того, що категорія цивільний процес – вужча і похідна від категорії цивільне процесуальне право [3, с.24],
оскільки правовою основою цивільного процесу
є норми цивільного процесуального права, які
детально регламентують порядок розгляду і вирішення цивільних справ. Саме в нормах цивільного процесу знаходять вираження й оформлення принципи. Але принципи цивільного процесуального права реалізуються у процесуальній
діяльності суду, учасників процесу, тому принципи цивільного процесуального права є одночасно і принципами цивільного процесу. Розмежування понять “цивільне процесуальне право” і “цивільний процес” дадуть можливість більш повніше
відобразити особливості принципів права.
Серед основних ознак, які характеризують
принципи цивільного процесуального права (цивільного процесу), їх сутність і значення можна
виділити такі:
1. Принципи є історичною категорією, які
вироблені протягом тривалого періоду виникнення і розвитку цивільного процесу. В цьому
розумінні вони є елементами людської культури,
цінностями ідеологічного порядку, таких, як поділ влади, правова держава, громадянське суспільство, рівність, незалежність і диспозитивність
суб’єктів громадянського суспільства [16, с.97].
В результаті історичного розвитку суспільства
формуються певні уявлення, ідеї про правосуддя,
його місце в житті суспільства, відношення до
суду, тобто яким повинен бути цивільний процес, його мета. Такі уявлення, ідеї складають подальшу основу для формування принципових
положень. Тут проявляється така ознака принципів, як їх суб’єктивна природа. Це напряму
пов’язано з вирішенням питання про джерела
формування принципів цивільного процесу. Як
слушно зазначає російський процесуаліст професор М.К. Треушніков, історично ідеї, уявлення
про суд і правосуддя виникають набагато раніше
від галузі права. Далі вони закріплюються у нормах права [21, с.8-10], тобто набувають нормати-
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вності і стають принципами права. На думку теоретика права А.М. Колодія, на ранніх етапах
становлення права процес формування принципів був більш простим і примітивним, і спочатку
вони створювалися у вигляді аксіом і постулатів.
Основою для цього слугували мораль, політика,
економіка, ідеологія і соціальне життя [12, с.715]. Але всі названі чинники фокусуються у певних ідеях, уявленнях, які виступають своєрідним
суспільним симбіозом ставлення до правосуддя і
суду. Саме уявлення, ідеї концентрують елементи
моралі (як критерію оцінки поведінки людини, а у
даному випадку діяльності суду), політики й економіки (будь-яка ідея залежить від рівня розвитку
цих чинників), ідеології (це модель, яка формує
мету), соціальних факторів (на формування принципів впливають існуючі відносини в суспільстві).
Такі ідеї, уявлення повинні ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях і, діставши подальшу наукову розробку й обґрунтування, у вигляді певних
положень можуть отримати нормативне закріплення, ставши принципами права.
2. Нормативний характер принципів цивільного процесу. Наведена ознака виділяється
майже всіма процесуалістами. Головне в характеристиці принципів цивільного процесу те, що
вони обов’язково повинні бути оформлені у законодавчих актах у вигляді певних положень.
Інакше ідея, уявлення залишаються бути частиною суспільної правосвідомості, правової ідеології, культури тощо. Принцип у його співвідношенні з ідеєю у гносеологічному плані виступає
як поняття, яке конкретизує ідею [15, с.150].
Будь-яка ідея, уявлення набувають обов’язковості лише після закріплення її у процесуальному
законодавстві. Нормативність – це іманентна
властивість принципів, яка невід’ємна від природи процесу як особливого роду державно-правової діяльності [9, с.33]. Вони набувають імперативності і характеризуються обов’язковіс-тю
для виконання всіма учасниками процесу.
Принципи пов’язані з нормами законодавства про цивільне судочинство. Цей зв’язок проявляється у тому, що кожен принцип повинен
бути закріплений у законі без винятку, а з іншого
боку, принцип, отримавши нормативне закріплення, стає тим стержнем, який об’єднує всі норми цивільного процесуального законодавства,
пронизує їх зміст своїми положеннями. Тому у
ЦПК потрібно врахувати таку властивість принципів, як їх стабільність, але одночасно й деякі
прояви динамізму. Виникнення нових принципів,
відмирання існуючих – це об’єктивний процес,
пов’язаний з політичними, соціально-економіч-

ними, правовими змінами в суспільстві, і це повинно враховуватися законодавцем. При цьому
потрібно пам’ятати: не допускається довільне
скасування того чи іншого принципу; зміст нового принципу не повинен збігатися повністю
або частково зі змістом іншого принципу; новий
принцип не повинен виключати інший принцип
або йому суперечити; раціональний підхід щодо
законодавчого визначення кількості принципів;
зміст принципу повинен бути чітким і зрозумілим.
Мають значення і форми вираження принципів у нормах цивільного процесуального права. Способи законодавчого закріплення принципів можуть бути у вигляді: а) окремої статті, яка
буде містити перелік принципів; б) окремої статті, яка буде містити назву принципу і його короткий зміст; в) декількох статей, які у тексті містять положення, з яких логічним шляхом виводиться зміст принципу. Такими нормами виступають статті Конституції і ЦПК України, Закону
“Про судоустрій в Україні” (від 07.02.2002 р.).
Будь-яке порушення цих норм розцінюється як
порушення законності в державі, і до особи, яка їх
порушила застосовуються відповідні санкції. Без
гарантованості принцип перетворюється у лозунг.
Звичайно, що важливе значення приділяється
принципам, які закріплені в Конституції України.
Стосовно ЦПК України, то вважаємо за потрібне, щоб в окремій статті містився перелік
принципів цивільного процесу. Недоліком також є
відсутність визначення принципу в окремій статті
ЦПК. На жаль, ряд важливих принципів не отримав прямого закріплення, ні в діючому ЦПК, ні в
проекті. Це такі: диспозитивність, участь народних
засідателів, формальної істини (яка би адресувалася сторонам), доступності судового захисту.
Важливим є вирішення питання про зміст
конкретного принципу і його форми прояву через зміст норми цивільного процесуального права. Зміст конкретного принципу повинен виводитися з урахуванням трьох факторів: 1) його
соціальної цінності; 2) функціонального призначення; 3) сфери дії. Поняття окремого принципу
повинно враховувати теоретичні уявлення про
його сутність, які характеризують або процес у
цілому, або його окремі інститути. Отримавши
нормативне закріплення, той чи інший принцип
цивільного процесу повинен проявлятися через
певні правила поведінки, тобто через права та
обов’язки. Без такого зв’язку змісту принципу з
процесуальними правами й обов’язками учасників цивільного процесу він втрачає свій зміст.
Формою реалізації принципу є процесуальні дії
конкретних учасників процесу: суду, сторін, тре-
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тіх осіб та ін., які реалізуються через здійснення
ними своїх прав та обов’язків.
3. Принципи цивільного процесуального
права (цивільного процесу) дають можливість
визначити особливості цієї галузі права. Принципи, як основні нормативні положення, визначають структуру і суттєві риси цивільного процесуального права в цілому, охоплюють усі його
інститути, вказують на методи досягнення мети
процесу, визначають характер, зміст діяльності
суб’єктів цивільного процесуального права [15,
с.150], визначають соціально-юридичну спрямованість галузі права [17, с.28]. Принципи є основою всієї системи норм цивільного процесуального права, оскільки сприяють об’єднанню норм
та інститутів у галузь права, тобто поряд з предметом і методом є тими додатковими до них
елементами, які в сукупності характеризують
цивільне процесуальне право як фундаментальну
галузь права і визначають перш за все публічний
характер процесу. Вони, будучи виразом загальних засад цивільного процесуального права, слугують основою для здійснення тлумачення норм
цивільного процесуального права, а також для проведення порівняння з цивільним процесуальним
правом інших країн.
4. Принципи цивільного процесуального
права (цивільного процесу) складають систему
(від грец. system – ціле, об’єднання частин), в
межах якої принципи утворюють взаємопов’язану, взаємодіючу спільність. Не зважаючи на те,
що система принципів носить об’єктивний характер, у літературі з цивільного процесуального
права існують різноманітні погляди відносно кількості принципів, їх назви. Не вдаючись до розгляду і дискусії з цього питання, хочемо лише
зупинитися на деяких моментах, які характеризують систему принципів у цілому: а) системі
принципів властива динаміка, яка передбачає
виникнення нових принципів (публічність, оперативність, участь народних засідателів, судове
керівництво процесом тощо), відмирання деяких
принципів (активність суду, об’єктивна істина
тощо), зміну змісту деяких принципів (змагальність, рівність сторін); б) система передбачає
взаємозв’язок і взаємодію принципів у системі:
порушення одного принципу веде до порушення
інших (наприклад, порушення принципу рівності
сторін – це одночасно і порушення принципів
законності, диспозитивності, змагальності, усності, гласності), тобто принципи гарантують дотримання інших принципів; зміст одного принципу
пов’язаний зі змістом інших принципів (поняття
принципу не можливо дати без визначення поняття
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іншого принципу, вони доповнюють одне одного);
лише взяті у сукупності принципи характеризують
цивільне процесуальне право як галузь права. Отже, система принципів – це сукупність взаємозв’язаних і взаємодіючих принципів цивільного
процесуального права.
5. Принципи цивільного процесуального
права мають практичне значення. Вони визначають демократичні гарантії здійснення правосуддя в цивільних справах. При розгляді і вирішенні справи суд керується не лише нормами
права, а й принципами. У правозастосовчій діяльності суд може тлумачити норми цивільного
процесуального права, виходячи зі змісту принципів, що допомагає йому правильно застосувати
ці норми. У разі наявності прогалин суд виходить із загальних засад цивільного судочинства,
тобто із принципів цивільного процесу, застосувавши аналогію права або аналогію закону.
Принципи цивільного процесуального права
допомагають виявити прогалини в діючому законодавстві, сформулювати пропозиції по їх усуненню. Зміни і доповнення повинні відповідати принципам, інакше норми цивільного процесуального
права втрачають узгодженість і системність.
Висновки. 1. Під принципами цивільного
процесуального права (цивільного процесу) належить розуміти загальні положення, закріплені
у нормах цивільного процесуального законодавства, в яких відображені особливості правосуддя
в цивільних справах і які характеризують цивільне процесуальне право як галузь права.
2. До загальних особливостей принципів
цивільного процесу відносяться: історичні категорії; принципи нормативно закріплюються у
відповідних статтях закону у вигляді основних
положень; характеризують сутність цивільного
процесу і цивільне процесуальне право як галузь
права: системність принципів; практична значимість у правотворчій і застосовчій діяльності.
3. Значення принципів цивільного процесу
полягає у тому, що вони: а) слугують важливим
орієнтиром у нормотворчій діяльності при удосконаленні цивільного процесуального законодавства; б) дають можливість виявити прогалини
у діючому цивільному процесуальному законодавстві; в) дозволяють у практичній діяльності
суду правильно зрозуміти зміст норм цивільного
процесуального законодавства і правильно його
застосовувати, виходячи із загальних засад цивільного судочинства.
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ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ ДО КОНКРЕТНИХ ВІДНОСИН ПРАЦІ
Постановка проблеми. В результаті переходу до ринкової економіки розширяється сфера
договірного регулювання трудових відносин,
змінюється його сутність. Договір в сучасний
період використовується як правовий інструмент
організації ринкових відносин. Змінюються не
тільки функція і сфера використання договору,
але і сам характер договірного регулювання трудових відносин. Разом з тим, не всі зміни в системі правового регулювання трудових відносин в
нових умовах можна пояснити з позиції загальноприйнятого в науці трудового права розуміння
договору.
Необхідно підкреслити, що актуальність
проблеми, що розглядається обумовлена насамперед становленням, реформуванням правового
регулювання праці в нових умовах. Історично
склалося так, що теорія договору стала пріоритетною проблемою цивільного права, а тому і
будь-які спроби удосконалити, адаптувати договір до ринкових умов уже якби передбачають
цивільно-правовий підхід до реформування будьякої галузевої науки. Розширення договірної
свободи в трудовому праві не повинно сприйматися як розширення сфери дії цивільного права.
Насправді теорія договору – це загальногалузева
проблема, котрою повинна займатись в першу
чергу теорія права. Договір, проявляючи свої
найважливіші риси дозволяє враховувати галузеву специфіку, в тому числі і трудового права.
Дослідження особливостей договорів в трудовому праві сприяє більш глибокому дослідженню
ринкових аспектів цієї галузі права, подальшому
удосконаленню законодавства про працю.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Необхідно зазначити, що проблеми договору в
трудовому праві, не обійшли увагою науковців.
Вивченню правової природи трудового договору
присвячено значне число робіт як вітчизняних,
так і російських авторів. До цієї теми зверталися
Л.М. Анісімов, Б.А. Архипова, В.С. Венедиктов,
Л.Я. Гінцбург, К.Н. Гусов, С.А. Іванов, Д.А. Колбасін, А.М. Курінний, Р.З. Лівшиць, Ю.П. Орловський, А.Е. Пашерстник, А.С. Пашков, П.Д.
Пилипенко, В.І. Прокопенко, Р.О. Халфіна та ін.
До безумовних досягнень науки трудового
права необхідно віднести дослідження теоретичних проблем договірного регулювання трудових
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відносин. В цьому відношенні велике значення
мають праці Г.С.Гончарової, П.І.Жигалкіна,
Р.І.Кондрат’єва, А.Р. Мацюка, О.І. Процевського,
В.Г. Ротань. Різні аспекти проблеми договірного
регулювання розглядались в роботах В.В. Жернакова, З.Я. Козак, Г.І. Чанишевої, та ін.
Мета статті. Автор ставить перед собою
мету дослідити юридичні властивості договору в
трудовому праві як акту реалізації і застосування
права в трудових відносинах.
Виклад основного матеріалу. Договори є
суттєвою складовою частиною сучасної цивілізації [4, с.184] і культури як сфери індивідуального самовираження особистості і творчості. Вони проникають у всі сфери відносин в людському суспільстві. Оскільки суспільство – це союз
вільних особистостей [9, с.91], що мають право
на індивідуальність, відносини котрих повинні
базуватись на взаємній повазі і врахуванні взаємних інтересів [7, с.130-131], то саме договір є
найбільш оптимальним механізмом для регулювання відносин між людьми. Ідеї “суспільного” і
“первинного” договору розробляли видатні філософи, зокрема Томас Гобс, Джон Локк, Жан-Жак
Руссо, Імануїл Кант. В сучасній західноєвропейській доктрині висловлюються думки щодо розвитку суспільних відносин від “статуса до договору (from status to contract)” [10, с.172] та про
“договірне суспільство”. Зарубіжні вчені зазначають, що навіть в основних сферах традиційно
державної управлінської діяльності імперативний управлінський аспект все більш витісняється
корпоративним договором.
За думкою німецьких юристів “договір є
мотором ефективних вільних господарських
зв’язків”, а також “інструментом вільного самовизначення громадянина”[11, с.417]. Передумовою таких кардинальних змін у відносинах між
людьми сучасного суспільства є економічний і
культурний розвиток, котрий став наслідком науково-технічного прогресу. Цей розвиток дає
великий вплив і на трудові відносини між учасниками індивідуального та колективно-договірного регулювання. Складність трудових відносин, взаємозалежність всіх один від одного сприяли підвищенню значення “саморегулювання”
трудових відносин.
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Юридичний світогляд у сфері суспільних
відносин використовує свого роду функціональну нейтральність усякої юридичної форми, що
дозволяє застосовувати методи, які не властиві
трудовому договору, для придбання робочої сили. Трудовий договір - це лише найбільш поширена форма такої операції. Сучасна правова доктрина договірних відносин свідчить про розвиток
інших договірних форм, які виконують ті ж задачі, але ще більш завуальованим чином.
Усяке суспільне відношення урегульоване
правом, спрямоване на закріплення цього відношення. У цьому полягає ознака нормативності, а
таким чином, і ознака системи, яка базується на
нормах, на відміну від права, що створюється
шляхом судових прецедентів. Умовність і гнучкість правових норм, робить можливість їх
швидкого оновлення, що не змінює їх функцій
відтворення даних суспільних відносин.
Дійсно, всупереч усім поширеним уявленням норма не є ні імперативом, ні навіть директивою поведінки. Мова йде в основному про моделі для різних ситуацій, незалежно від того, чи
стосується ця поведінка суб'єктів права, їх положення, ставлення до речей тощо. Право, засноване на комплексі норм, моделює, таким чином,
відносини що попадають в його сферу, викликає
їх повторення і поновлення без кінця. Правове
регулювання трудових відносин у своїй нормативній формі виступає як фактор їх природного
відтворення.
Якщо сам трудовий договір - ідеально абстрактна форма, яка ніколи не виявляє сутності
конкретного відношення, яке він опосередковує,
то ефект затушовування їх характеру суспільних
виробничих відносин ще більше посилює абстракцію, характерну для правових форм, які обслуговують власність на засоби виробництва. Ця
власність та наймана виробнича праця опосередковує єдине відношення – виробниче.
Добробут людини в будь-якому суспільстві
є похідним від економіки, зростання продуктивності праці, поліпшення якості роботи та інших
показників. Не можна при цьому забувати, що
"вказані завдання в умовах дескридитаційних
форм господарювання практично вирішеними
бути не можуть”[6, с.57].
Р.З.Лівшиць з цього приводу відзначав, що
сучасне трудове законодавство ставить перед
собою дві мети: економічну, яка полягає у сприянні зростання та розвитку виробництва, та соціальну, що полягає у захисті інтересів праці [5,
с.49]. Цей захист інтересів працюючої людини в
умовах ринкової економіки проводиться через

державне втручання шляхом правового регулювання трудових відносин.
Працівник, реалізовуючи своє право на
працю, повинен усвідомлювати, що обираючи
для себе підприємство, що базується па певній
формі власності, він обирає для себе і різний рівень правових гарантій трудових прав. Можна
погодитися з думкою В.Нікітінського, що включаючись у відносини власності, людина вже не потребує того рівня правової захищеності, яка їй необхідна як найманому працівнику. Такі гарантії у
певній ситуації можуть перетворитися для нього в
кайдани, що руйнують свободу праці [6, с.61].
Право не обмежується цим маскуванням
експлуатації. Воно робить її можливою в специфічній формі. Свобода праці, яка залишається
основним гаслом капіталізму, створюючи необхідні умови купівлі-продажу робочої сили, робить її предметом експлуатації, хоча сама по собі
не перетворює робочу силу в товар. Взагалі не
існує товару самого по собі - річ стає товаром,
при наявності певних історичних умов та в силу
споживчої вартості, якою вона володіє. Звідси
істотне значення юридичної форми - трудового
договору, центрального інституту трудового
права, інституту, на основі якого розвивалась
правова регламентація, що надавала йому більш
суворий або більш гнучкий характер, але ніколи
не змінювала його сутності.
Шляхом укладення трудового договору
громадяни реалізовують право на працю, яке
відповідно до статті 43 Конституції України визнається за кожною людиною і становить собою
можливість заробляти на життя працею, яку людина обирає або на яку погоджується.
Використовуючи працю громадян, підприємства, установи, організації залучають їх до
трудового процесу, внаслідок чого працівники
набувають суб’єктивні права та обов'язки. З
укладенням трудового договору правові норми з
площини абстракції переходять у площину суб'єктивного права по встановленню кореспондуючих прав та обов'язків конкретних учасників.
Включення громадян у сферу соціальної діяльності за певною спеціальністю, кваліфікацією
або посадою надає громадянам нового правового
статусу - вони стають працівниками.
Трудовий договір, як це випливає із статті
21 КЗпП України в редакції Закону України від
20 березня 1991 р., є угода, що укладається між
працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом
про виконання певної роботи і забезпечення
умов, необхідних для цього.
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Вперше легальне поняття "трудовий договір" було дано в Кодексі законів про працю
(КЗпП) УРСР 1922 року. Відповідно до статті 27
цього Кодексу трудовим договором визнавалась
угода двох або більшого числа осіб, за якою
одна сторона (найнятий) дає свою робочу силу
іншій стороні (наймачеві) за плату. При цьому
трудовий договір, укладався як тоді, коли не було колективного договору, так і тоді, коли такий
договір був.
З розвитком державного сектора народного
господарства в юридичній літературі пізніших
років терміни “наймана праця", “наймач”, "найманий" визначались такими, що не відповідали
природі соціалістичних трудових відносин. Вважалось, що ці відносини складались не шляхом
купівлі-продажу робочої сили, а на принципах
товариської співдружності вільних від експлуатації людей, що виконують конкретні трудові
функції в загальній спільній праці трудового колективу конкретного підприємства, установи,
організації [3, с.21-22].
Такий масований наступ на термінологію
призвів до того, що без внесення змін до Кодексу
законів про працю до частини 1 статті 27 робилася виноска: "Замість слова “наймач" зараз вживається термін "підприємство, установа", а замість
"найнятий" - термін "робітник (службовець)”,
або "особа, яка поступає на роботу". В Кодексі
законів про працю України 1971 року термін
"наймач" був замінений підприємством, установою, організацією. Така заміна термінів була
правильною, оскільки в умовах переважної державної власності на засоби виробництва останні
були розподілені по підприємствах, установах,
організаціях, яким надавався статус юридичних
осіб і право виступати суб'єктами трудових правовідносин.
Ця первісна модель трудових відносин підприємця, хазяїна підприємства і працівника були
закладена в Статут Міжнародної організації праці (МОП), що був прийнятий в 1919 році. В Конвенціях і Рекомендаціях цієї організації і в даний
час по традиції використовується термін “підприємець і союзи підприємців” як учасники трудових правовідносин [1].
В остаточній редакції стаття 21 КЗпП
України 1971 року дає легальне визначення поняття трудового договору як угоди між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою. При цьому працівник має право
реалізувати свої здібності до праці шляхом укладення трудового договору на одному або одноча68

сно на декількох підприємствах, в установах, організаціях.
Працівник укладає трудовий договір з власником тоді, коли останній безпосередньо здійснює управління своїм майном. Даний договір
може укладатись з підприємством чи організацією, створеною власником. Але не можна погодитися з тим, як зазначив В.І.Прокопенко, що
уповноважений власником орган на управління
майном і виробничим процесом виступає стороною трудового договору, особливо тоді, коли
праця застосовується на засобах виробництва
державної власності [8, с.84]. Поступаючи на роботу, працівник укладає трудовий договір не з державою як власником, і не з уповноваженою службовою особою, що управляє підприємством чи організацією, яка сама перебуває з власником у відносинах найму поряд з іншими найманими працівниками, а з створеним власником підприємством.
Уповноважена власником на управління
службова особа - це по суті керівник адміністрації як сукупність службових осіб даного підприємства, установи, організації. Саме термін
"адміністрація" застосовувався в усіх нормативних актах законодавства про працю до внесення
20 березня 1991 р., змін до Кодексу законів про
працю України. Виконавчий розпорядчий орган
підприємства, сам перебуває а власником у відносинах найму. Всі службові особи, що входять
до складу вказаного органу, поряд з іншими найманими працівниками входять до складу трудового колективу, є суб’єктами трудових відносин
як наймані працівники. Їх відмінність від інших
працівників полягає в тому, що в силу свого службового стану і виконуваної функції ці особи несуть
відповідальність за здійснення виробничого процесу або окремого його циклу. Тому суб’єктом трудових відносин з іншими працівниками уповноважений власником орган, не виступає.
Трудовий договір працівник укладає не з
уповноваженим власником органом, а з підприємством, установою, організацією як юридичною
особою, де він і реалізовує своє право на працю.
Якщо визнати, що трудовий договір укладається з уповноваженим власником органом чи
службовою особою, то припинення власником з
цією особою трудових відносин повинно викликати припинення трудових договорів з працівниками, які були прийняті на роботу уповноваженим органом, оскільки припинила своє існування
одна з сторін трудового договору. Між тим, особливо на державних підприємствах, установах,
організаціях досить часто можуть змінюватись
керівні особи, а працівники залишаються працю-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 187 . Правознавство.

Договір як підстава застосування закону до конкретних відносин праці

вати на обумовленій роботі протягом строку, що
визначений при укладенні трудового договору.
Це пояснюється тим, що трудові договори вони
укладали з підприємством, установою, організацією, а не органом, уповноваженим на управління власником
Висновки. Викладене вище дозволяє нам
зробити висновок, що визнання в статті 21 КЗпП
України уповноваженого власником органу стороною трудового договору є помилковим. Цей
орган, будучи суб'єктом трудового права, оскільки наділений цілим комплексом прав і обов'язків,
не виступає суб’єктом трудових відносин, бо
трудові відносини у працівника виникають з підприємством, установою, організацією як юридичною особою.
До уповноваженого власником органу працівниками не можуть бути пред'явлені претензії
майнового характеру, наприклад, по оплаті праці, відшкодування шкоди в зв'язку з нещасним
випадком, що стався на виробництві тощо. Такі
претензії пред’являються до підприємства, які у випадку їх задоволення можуть бути пред’явлені до
службової особи в регресному порядку, якщо з вини цієї особи підприємство понесло зайві витрати.
Разом з тим, потрібно наголосити на тому,
що уповноважений власником орган може виражати самостійний інтерес при застосуванні норм
трудового права. Це особливо проявляється, наприклад при укладенні колективного договору,
затвердженні правил внутрішнього трудового
розпорядку, різного роду положень, що приймаються на підприємстві як локальні правові акти.
Правосуб’єктність уповноваженого власником органу залежить від обсягу прав і обов'язків, що надані йому власником або статутом підприємства.
Як орган, що представляє підприємство,
установу, організацію, уповноважений власником
орган виступає суб'єктом колективних правових
відносин між нею і трудовим колективом і його
представницьким органом - профспілковим комітетом в межах повноважень, визначених законом.
Оскільки саме з підприємством, установою,
організацією як юридичною особою виникають
трудові відносини працівників як індивідів стат-

тя 21 Кодексу законів про працю України підлягає зміненню. Трудовим договором повинна визнаватись угода, що укладається працівником
або ж власником підприємства, установи, організації, або з підприємством, установою, організацією як юридичною особою з правами і обов'язками по здійсненню певної трудової діяльності.
Уповноважений власником орган може лише
представляти це підприємство, установу, організацію, але без надання йому статусу суб'єкта
трудових відносин.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ПЕНСІЇ
Постановка проблеми. Згідно зі ст.46
Конституції України громадяни мають право на
соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у
старості та в інших випадках, передбачених законом [1, ст.46].
Визначальним кроком на шляху формування нової системи пенсійного забезпечення
стало прийняття Верховною Радою України Законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” [3, с.5] та “Про недержавне пенсійне забезпечення” [4, с.9], які
розроблені відповідно до Конституції України та
Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування [2,
ст.403] і які визначають принципи, засади і механізм функціонування пенсійної системи України. Під час проведення в Україні пенсійної реформи особливу актуальність викликає проблема
визначення правової природи пенсії як основного
виду соціального забезпечення непрацездатних
громадян, дослідження її ознак та особливостей.
Ступінь наукової розробки проблеми. До
прийняття законодавчих актів про пенсійне страхування не існувало легального визначення поняття пенсії. Зокрема, Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 року
визначав види пенсій, умови їх призначення, але
при цьому не містив легального визначення їх
поняття [5, ст.10]. Таке визначення було відсутнє
і в інших законодавчих актах, що стосувалися
пенсійного забезпечення.
В науці права соціального забезпечення також відсутній єдиний підхід до визначення такого поняття. Представники радянської науки
права соціального забезпечення визначали пенсію як щомісячні виплати за рахунок коштів
держави та колгоспів, що акумулюються у відповідних фондах суспільного споживання і надаються за вислугу років, по інвалідності, у разі
старості, втрати годувальника, які обумовлюються певною тривалістю суспільної корисної
діяльності, в розмірах, що залежать від минулого
заробітку працюючого [10, с.40]. Такого підходу
до визначення поняття пенсії дотримуються М.Г.
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Александров [13, с.364], В.А. Ачаркан [7, с.13],
М.Л. Захаров [11, с.5].
Ґрунтовне дослідження правової природи
пенсії провів В.С. Андрєєв, який писав, що пенсію слід визначати, як щомісячні виплати з фондів для непрацездатних, що призначаються в
розмірах, співвіднесених із минулим заробітком,
особам, які впродовж встановленого строку займалися суспільно-корисною діяльністю і досягли пенсійного віку та іншим категоріям громадян [6, с19]. Дана позиція знаходить повну підтримку в І.М. Сироти. [19, с.147].
Соціально-аліментарний характер пенсії
підкреслює А.Д. Зайкін [13, с.122]. Р.І. Іванова
пенсію як родовий об'єкт пенсійних правовідносин визначає так: пенсія – це щомісячна грошова соціально-аліментарна виплата, що призначається особам пенсійного віку, інвалідам, особам, що мають вислугу років або особливі заслуги перед державою, особам, які втратили годувальника, у зв’язку з минулою суспільно-корисною
діяльністю, в розмірі, що, як правило, співвідноситься з оплатою за працю, і яка є основним
джерелом засобів до існування для непрацюючих пенсіонерів [15, с.143].
М.Л. Захаров та Є.Є. Тучкова концентрують увагу на обставинах, з настанням яких в
особи виникає право на пенсію [12, с.105].
Є.І.Астрахан уперше визначив поняття пенсії з
соціального страхування, вказавши на джерела
її виплати [17, с.23]. В.А.Ачаркан додає до такого визначення критерій постійного та основного
джерела засобів для існування [7, с.68]. Поділяє
думку В. А. Ачаркана також і Я. М. Фогель, який
підтверджує, що загальною передумовою виникнення пенсійних правовідносин є постійна чи тривала непрацездатність, тобто певний соціальнопобутовий стан організму людини [25, с.45, 50].
С.М. Сивак при визначенні поняття пенсії
використовує категорію “пенсійні ризики”, наводячи основні з них [18, с.13]. На щомісячний
довгостроковий характер пенсії, а також на джерела її виплати вказують Є.Є. Мачульська [23, с.62],
та К.Н. Гусов [22, с.118]. Питання визначення поняття пенсії та її ознак досліджується також і С.
Прилипком, який розглядає його в контексті загальної проблеми реалізації громадянами права на
пенсійне забезпечення [24, с.45].
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В останні роки у наукових дослідженнях з
права соціального забезпечення окреслилась тенденція диференційованого підходу до визначення пенсії. Зокрема, Ю. Васильєва виділяє пенсії з державного пенсійного страхування і державні соціальні пенсії [9, с.24]. Б.Сташків, визначаючи поняття пенсії, вказує на джерела її
виплати, тобто на спеціально створені пенсійні
фонди, використання коштів яких можливе на
умовах, передбачених нормативними актами і
договорами [17, с.91].
Г.В.Сулейманова визначає пенсію як регулярну грошову виплату (в розрахунку на місяць),
яка проводиться в установленому законом порядку визначеним категоріям осіб зі спеціальних
фондів та інших джерел, призначених для цих
цілей [20, с.117].
Аналізуючи останні дослідження питання
визначення поняття пенсії, можна відзначити
прагнення науковців відобразити у ньому періодичність і систематичність виплати пенсії, тобто її обов’язковий та довгостроковий характер,
а також джерела, за рахунок яких і відбувається
виплата пенсії. При цьому деякі визначення потребують істотних уточнень. Зокрема, правильне
за сутністю визначення поняття пенсії, яке дає
В.А. Ачаркан, указує на зв’язок виплати пенсії з
настанням постійної або стійкої непрацездатності, що пов'язується з віковою ознакою чи з вислугою років. Проте пенсійне законодавство України не ставить у пряму залежність призначення
пенсії за віком і за вислугу років від втрати громадянином як загальної, так і професійної працездатності. На відміну від пенсії за інвалідністю,
пенсія за віком призначається при досягненні встановленого віку і наявності визначеного страхового
стажу незалежно від стану індивідуальної працездатності особи, що звертається за призначенням
пенсії за віком, а деколи і без урахування віку (пенсія за вислугу років) виникає право на пенсію.
Отже, переважно наукові підходи відображають характер радянської однорівневої пенсійної системи. Тому доцільним уявляється дослідження поняття пенсії в умовах реформування
пенсійної системи України, запровадження нових форм і видів пенсійного забезпечення. Важливо також зупинитись на питанні соціальноаліментарного характеру пенсії, який багато в
чому і визначає її правову природу.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання здійснити комплексний аналіз правової
природи пенсії в умовах реформування в Україні
пенсійної системи; визначити поняття пенсії як
основного виду соціального забезпечення непра-

цездатних громадян на основі її страхового характеру; розкрити сутності соціальної аліментації;
дослідити соціально-економічне призначення
пенсії в умовах ринкової економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Систематизуючи вищенаведені визначення
поняття пенсії, можна констатувати, що вона є
щомісячною, систематичною грошовою виплатою непрацездатним особам зі спеціальних пенсійних фондів, яка виплачується у зв’язку із настанням пенсійних ризиків.
Легальне визначення поняття пенсії
вперше закріпив закон “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”, відповідно до
якого пенсія – це щомісячна пенсійна виплата в
солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку отримує
застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого законом пенсійного віку або визнання її
інвалідом, або отримують члени її сім’ї у випадках, визначених законом [3, ст.1]. Пенсійні виплати при цьому визначаються як грошові виплати в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що здійснюються у
вигляді пенсії, довічної пенсії або одноразової
виплати [3, ст.1].
За рахунок коштів Накопичувального
фонду застрахована особа має право на отримання довічної пенсії або одноразової виплати,
облікованих на її накопичувальному пенсійному
рахунку [3, ст.54]. Довічні пенсії поділяються
при цьому на довічну пенсію з встановленим періодом, довічну обумовлену пенсію, довічну пенсію подружжя. Довічна пенсія з встановленим
періодом – це щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя пенсіонера, але не менше,
ніж протягом десяти років з дня її призначення.
Довічна обумовлена пенсія – це щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя пенсіонера.
Довічна пенсія подружжя є щомісячною виплатою,
яка здійснюється протягом життя пенсіонера, а після його смерті – його чоловіку (дружині), які досягли пенсійного віку, протягом їх життя.
Закон України “Про недержавне пенсійне
забезпечення” містить визначення поняття пенсії на встановлений строк, під якою належить
розуміти пенсійні виплати, що здійснюються періодично протягом визначеного строку у порядку
та у випадках, визначених законом [4, ст.1].
Аналізуючи особливості даних видів пенсій, можна виділити їх такі характерні риси:
пенсія - це платіж, що провадиться державою у
грошовому вираженні; вказані платежі здійснюються регулярно, тобто періодично в установлені
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законом строки; кошти на виплату пенсії виділяються зі спеціально створених для цього джерел (страхових фондів, держбюджету); розмір
щомісячної пенсії залежить від тривалості страхового стажу і величини заробітку, з якого сплачуються внески; пенсія призначається лише тоді,
коли настає передбачений законом страховий
випадок (досягнення певного віку, інвалідність,
смерть годувальника); участь громадян у створенні страхових фондів, з яких виплачуються
пенсії; коло осіб, які мають право на пенсію, точно окреслене в законі і розширеному тлумаченню не підлягає (до нього належать непрацездатні громадяни, а також іноземці та особи без
громадянства, котрі на законних підставах проживають на території України; умови, за яких
виникає суб’єктивне право на відповідний вид
пенсійного забезпечення, чітко перелічені в законі); метою призначення пенсії є звільнення
особи від обов’язкової суспільно корисної діяльності шляхом надання матеріального забезпечення, яке може замінити основні джерела засобів до існування; порядок призначення та виплат
пенсій регламентується нормативними актами
найвищої юридичної сили – законами (відповідно до статті 92 Конституції України винятково
законами визначаються основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення).
Поняття “пенсія” повинно враховувати вищевказані ознаки, а також указувати на пенсійні
ризики як основний фактор настання пенсійної
непрацездатності. Пенсійні ризики – це визначені законодавством юридичні факти-події, внаслідок яких особа втрачає працездатність і засоби до існування та потребує матеріального забезпечення з боку держави. Пенсійними ризиками є старість, втрата годувальника, інвалідність. Саме пенсійні ризики є правовою підставою виникнення права особи на пенсійне забезпечення і є основою реалізації пенсійних прав.
Отже, пенсія – це залежна від тривалості
трудового (страхового) стажу роботи і величини заробітку, з якого сплачуються страхові
внески, щомісячна грошова виплата особі у
випадках настання пенсійних ризиків зі спеціально створених для цього державою фондів
за умов і в порядку, які передбачені чинним
законодавством.
Соціально-економічне призначення пенсії полягає в тому, що вона є основним джерелом засобів до існування для більшості пенсіонерів. Та обставина, що частина пенсіонерів за
віком у перші роки після досягнення пенсійного
віку частково зберігає працездатність і продов72

жує трудову діяльність, взагалі не змінює соціального призначення пенсії: вона призначається
на весь наступний період їх життя, у тому числі і
на період повної втрати працездатності. Правову
природу пенсії, зрештою, визначає визнаний
обов’язок суспільства утримувати своїх непрацездатних членів. Для їх матеріального забезпечення держава створює необхідні фонди, спрямовує з державного бюджету кошти, що складають частину національного доходу країни, створюваного працездатними громадянами.
Висновки. Поняття “пенсія” поєднує в собі
характерні ознаки та особливості окремих видів
пенсійного забезпечення. Важливою категорією
при цьому виступає “пенсійний ризик” як основний фактор настання пенсійної непрацездатності.
Саме непрацездатність є загальною підставою
для призначення пенсій. При цьому всіх пенсіонерів об’єднує те, що вони визнаються державою
або фактично непрацездатними, або умовно, через досягнення певного віку чи через інші обставини, коли в одержувачів пенсії виникає певний
соціально-біологічний стан організму.
Право на пенсійне забезпечення в сучасних
умовах володіє подвійним змістом. Соціальноекономічний зміст даного права полягає у можливості непрацездатної особи отримувати платежі для забезпечення на рівні не нижче прожиткового мінімуму, а соціально-правовий — у тому,
що пенсія є основним джерелом засобів до існування для пенсіонера. Саме два принципи – гарантованість мінімального пенсійного забезпечення і відповідність рівня пенсійного забезпечення трудовому внеску особи – відображають
подвійний характер пенсії. Тому пенсії є опосередковано платними та відносно еквівалентними
соціальними виплатами.
Призначенням пенсії на сучасному етапі є
звільнення особи від обов’язкової суспільно корисної діяльності шляхом надання матеріального забезпечення, яке може замінити основні джерела
засобів до існування.
Дане дослідження не вичерпує актуальність
проблеми визначення правової природи пенсії. Зокрема, перспективними напрямами дослідження у
цій сфері є визначення критеріїв розмежування
поняття державних, страхових і соціальних пенсій.
Це вимагає формулювання поняття кожної з них і
виділення їх особливостей.
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ПРОБЛЕМА КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
Постановка проблеми. Проблема про те,
які елементи виборчої системи необхідно регламентувати в Основному законі України до цього
часу не розв’язана. Дослідники (у першу чергу, з
числа політологів та соціологів), нерідко недооцінюють або ігнорують питання, пов’язані з
аналізом конституційних засад регулювання виборчої системи нашої держави. Тим часом відсутність конституційної регламентації низки фундаментальних питань виборчої системи вельми
несприятливо позначається на політичну стабільність у країні. Протягом дванадцяти років незалежності вітчизняне законодавство про вибори
неодноразово змінювалося – під кожні вибори
приймався новий виборчий закон. Такий розвиток національного виборчого законодавства свідчить про те, що Україна поки що не знайшла
власної моделі організації та проведення виборів.
Наразі конституційний механізм регулювання
виборів сам по собі є важливим засобом забезпечення політичної влади, адже виборча система
будь-якої держави може досить суттєво справляти вплив на результати виборів. Нині, коли в
Україні на часі реформування політичної системи, одним із кроків переходу до парламентсько-президентської республіки має стати реформування виборчого законодавства [9, с.7]. У
цьому зв’язку вивчення конституційного досвіду
зарубіжних держав із даного питання може виявитися вельми корисним для подальшого вдосконалення конституційної регламентації виборчої системи України.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Виборча проблематика завжди привертала до
себе увагу і підвищений інтерес у юридичній науковій літературі. Тільки останнім часом видано
сотні, а може, й тисячі книг і статей, що були
присвячені аналізу досвіду виборів Президента,
народних депутатів України, органів місцевого
74

самоврядування. Захищені навіть окремі дисертації [41]. 13-15 листопада 2002 р. проведена
міжнародна науково-практична конференція з
питань удосконалення виборчого законодавства
та законодавства про референдуми за участю
членів Центральної виборчої комісії, окружних
та територіальних виборчих комісій, народних
депутатів України, суддів Конституційного Суду
України, Верховного Суду України, науковців,
експертів з виборчого права, керівників центральних органів виконавчої влади. Багатий фактичний матеріал міститься у двох виданнях
Центральної виборчої комісії, які вийшли у 1998
та у 2002 р. [15] та збірнику “Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики” [16].
З останніх наукових праць заслуговує на увагу
монографія І.О. Кресіної та Є.В. Перегуди “Парламентські вибори в Україні: правові і політичні
проблеми” [29] та колективна монографія “Проблеми реалізації Конституції України: теорія і
практика” [37]. Окремі спроби проаналізувати
сучасний стан вітчизняної виборчої системи
знайшли своє втілення у підручниках і навчальних посібниках з конституційного права України
[26, 27, 43]. До того ж в останні роки вітчизняні
вчені все частіше узагальнюють зарубіжний досвід правового регулювання виборів [17, 28, 44].
Для наукової громадськості України завдяки появі
нової перекладної літератури з основних мов народів світу та можливостям комп’ютерної техніки
відкрився доступ до багатої зарубіжної скарбниці
електорального досвіду [10, 20, 21, 22, 35, 36].
Однак мусимо визнати, що до цього часу
виборче законодавство і правозастосувальна
практика значно випереджає теорію виборчого
права. Незважаючи на значний обсяг досліджень
сучасного етапу вітчизняної виборчої системи,
багато принципових питань юридичного аспекту
виборчих відносин висвітлюються і подаються

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 187 . Правознавство.

Проблема конституційної регламентації виборчої системи України в контексті світового досвіду

фрагментарно і досить суперечливо. Зокрема, у
науковій та навчальній літературі виборче право
асоціюється в одних випадках з інститутом [31,
32], підгалуззю [13] або навіть зі самостійною
галуззю [33]. Причому практично всі вказані варіації супроводжуються зарахуванням виборчого
права до підсистеми конституційного права, що
володіє водночас і нормативними вкраплюваннями іншого галузевого (адміністративного, фінансового, цивільно-процесуального та ін.) характеру. В Україні часом динаміка розвитку законодавства про вибори зорієнтована винятково
або переважно на надмірну деталізацію і конкретизацію часткових аспектів виборчого процесу,
що, природно, призводить до збільшення обсягу
діючого нормативного правового масиву і не
завжди сприяє цілісному, системному і несуперечливому законодавчому закріпленню правового режиму реалізації та захисту виборчих прав
громадян. Як наслідок, окремі принципові питання юридичної регламентації електоральних
відносин до цього часу не отримали необхідного
наукового осмислення й обґрунтування, викликають суттєві різночитання учених і практиків.
Саме ця обставина спричинила звернення авторів
до проблемних аспектів теорії та практики конституційної регламентації питань виборчої системи в Україні.
Мета статті полягає в узагальненні зарубіжного досвіду конституційної регламентації
виборчих систем, а також у формулюванні на цій
основі теоретичних положень і конкретних рекомендацій, що мають прикладне значення для
вдосконалення національного виборчого законодавства і практики його застосування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, предметом правового регулювання завжди є суспільні відносини. Щоб дати
відповідь на запитання, яким є предмет конституційного регулювання, необхідно встановити ті
специфічні властивості, котрі притаманні суспільним відносинам, які є предметом конституційного регулювання. Як неодноразово зазначалося
в юридичній літературі, особливості конституційно-правового регулювання суспільних відносин полягає в тому, що в одних сферах життя
суспільства конституційне право безпосередньо і
в повному обсязі регулює суспільні відносини, а
в інших – лише основоположні, тобто такі, котрі
зумовлюють зміст інших відносин у цих сферах
[22, 23]. В історичному минулому навіть існувала думка про те, що галузь конституційного
права повинна вийти поза межі власне юридичної науки. Зокрема, один з перших професорів

конституційного права у світі Пелегріно Россі
називав цю галузь “основою предмету” [36, с.23].
Насправді конституційне право у загальній системі права має домінуюче, першорядне значення.
Воно домінує в усій сфері законодавства та регламентування.
Виходячи з наведених міркувань, можна
погодитись з думкою відомого російського конституціоналіста О.О. Кутафіна, який відносить
до предмета конституційного права: по-перше,
групу суспільних відносин, що складаються у
процесі втілення в життя основних ознак державної організації суспільства (населення, територія, влада), проте тільки ті, котрі виникають у
процесі здійснення державної влади. Специфіка
цих відносин полягає в тому, що вони є
обов’язковим атрибутом предмета конституційного права; по-друге, групу відносин, які мають
основоположне значення для тих сфер, у котрих
вони складаються (відносини, що визначають
основи конституційного ладу, засади правового
статусу людини і громадянина, основні принципи системи органів державної влади, а також
органів місцевого самоврядування). Їх належність до предмета конституційного права може
бути встановлена тільки державою [32, с. 25-77]
З теоретичного та методологічного погляду дуже важливим видається питання про
статус виборчого права в ієрархічній структурі
української правової системи. Вибори – це надзвичайно важливий і відповідальний захід у житті сучасної демократичної держави. На думку
Ю.О.Веденєє-ва, “за допомогою конституційних
виборів здійснюється публічне політичне відтворення самої держави” [14, с.85]. За своєю масовістю та напругою політичних пристрастей вони
по праву вважаються ключовим моментом у суспільно-політичному житті країни, центром, навколо якого зосереджена діяльність політичних
партій та організацій, різних соціальних сил і
рухів. Так, під час парламентських виборів 31
березня 2002 р. до списків виборців (на час закінчення голосування) було внесено 37,4 млн.
громадян України [15, с.69]. Ще більш вражаючі
цифри по Індії: до початку ХІ парламентських
виборів 1996 р. електоральний корпус Індійського Союзу досяг 590 млн. осіб, що приблизно
дорівнює кількості виборців у Росії, країнах Європи, США, Канади та Австралії разом узятих
[19, с.147].
В основі виборчого права будь-якої держави включаючи і Україну, лежать відносини,
що опосередковують реалізацію конституційного
права громадян обирати і бути обраними до ор-
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ганів державної влади і органів місцевого самоврядування. У такому ракурсі витоки законодавства про вибори можна знайти у відповідних нормах основних законів країн (наприклад, у Конституції України 1996 р. ці норми зафіксовані у
ст.ст. 5, 38, 69-72, 76, 103, 141) [8, с.4, 12, 19, 30,
46]. Однак, як слушно зауважує О.А. Бєлкін,
ув’язування природи виборчого права з різними
формами прояву виняткового конституційного
права фактично наперед обмежують його аналіз
рамками окремого, хоча і конституційного типу
регулювання [12, с.145]. Оригінальний погляд на
співвідношення конституційного і виборчого
права висловив А.М.Кокотов. На його думку,
всередині конституційного права з урахуванням
функціонально-предметної спеціалізації виокремлюється насамперед загальна його частина –
сукупність конституційних принципів, що поширюють свою дію на всі складові частини даної
галузі. Поряд із цим у конституційному праві
виокремлюється й особлива частина, що розпадається на дві підсистеми, одна з яких представлена державним правом у його єдності з муніципальним правом, а інша – цивільно-публічним
правом. У свою чергу “на формально-структурному рівні державне право представлено цілою
низкою могутніх підгалузей”, до яких відноситься і
російське виборче право [24, с.21-22].
З деякими застереженнями таку позицію
можна було би підтримати. Особливості та самостійність виборчого права як підгалузі права визначаються тим, що воно має власні предмет,
метод і систему правового регулювання. При
цьому ми поділяємо погляд С.Д.Князєва про те,
що предмет виборчого права охоплює не тільки
соціально-правове середовище виборчих кампаній, але і суспільні відносини, що складаються у
міжвибірчий період, і які мають юридичне значення для здійснення та захисту конституційного
права громадян обирати і бути обраними до органів державної влади і місцевого самоврядування [25, с.9]. Специфіка ж методу виборчого
права полягає в особливому режимі правового
регулювання електоральних відносин, який засвідчує, поряд з іншими обставинами, про вихід
виборчого права за традиційні межі інституту і набуття статусу підгалузі конституційного права, що
характеризується наявністю внутрішньо узгодженої горизонтальної та вертикальної структури.
У цьому зв’язку звернемо увагу на один
дуже важливий момент. При аналізі електоральних відносин, які утверджують предмет сучасного вітчизняного виборчого права, необхідно
виходити з тієї константи, що на всі суспільні
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відносини, котрі опосередковують реалізацію
прав українських громадян, вимагають для свого
виникнення і розвитку правового втручання. Безспірно, що переважна більшість електоральних
відносин викликаються до життя виборчим законодавством (наприклад, тільки за юридичними
правилами допускається висування кандидатів,
збір підписів на їх підтримку, реєстрація кандидатів, передвиборна агітація, утворення і використання виборчих фондів і т. ін.). Такі відносини
об’єктивно не можуть існувати поза правовим
станом. Водночас значна частина соціальних
зв’язків, які супроводжують вибори, цілком можуть обійтися без правової регламентації. До них
можна віднести суспільні відносини, пов’язані з
пошуком партнерів для політичної коаліції та
об’єднання у виборчі блоки, виявом неформальних лідерів виборчих кампаній тощо. Такі відносини не потребують правового регулювання.
Безумовно, має рацію В.Д. Сорокін, який
вважає, що предмет правового регулювання може бути охарактеризований як “соціально-правове середовище” [39, с.55-81], за межами якого
залишається та частина суспільних відносин, котра не потребує правової регламентації, а зазнають на собі дію корпоративних, моральних та
інших соціальних норм. При такому підході, як
слушно зазначає В.М.Баранов, перед будь-якою
галуззю права (включаючи виборче) постає
складне завдання, пов’язане, по-перше, з визначенням тих фрагментів, які насправді підлягають
у тій чи іншій формі регуляції; по-друге, із
з’ясуванням тієї частини дійсності, котра не підлягає правовому регулюванню [11, с.125].
Ведучи мову про предмет виборчого права,
не можна не зазначити, що чинне виборче законо-давство не містить вичерпного переліку
видів виборів в Україні і тим залишає відкритим
питання про можливі масштаби використання
даного демократичного інституту в конституюванні суб’єктів політичної влади. Зокрема, у національному масштабі особливо гостро відчувається необхідність впливу сфери виборчого права на формування Конституційних Зборів. Ще
більш значні ресурси є для застосування виборчих технологій на рівні місцевого самоврядування (зокрема, обрання голів держадміністрацій, керівників сільських адміністрацій на зборах
і сходах громадян тощо). Підсумовуючи викладене, можна запропонувати таке визначення
предмета українського виборчого права. Він
являє собою сукупність суспільних відносин,
які виникають у процесі здійснення та захисту
конституційного права громадян України
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обирати і бути обраними до органів державної
влади й органів місцевого самоврядування та
процедури реалізації цього права в процесі
організації та проведення виборів, а також і в
міжвиборчий період. Видається, що такий погляд
на предмет виборчого права України дозволяє охопити рамками його змісту весь комплекс суспільних відносин пов’язаних із виборчими правами
громадян, відображає його роль у забезпеченні
конституційного режиму формування представницьких інститутів публічної політичної влади.
Звичайно, реалізація мети даного дослідження, як уже було прононсовано, вимагає аналізу законодавства про вибори в зарубіжних
державах, оскільки інакше неможливо отримати
знання як про загальні тенденції конституційної
регламентації виборчого права, так і про особливості розвитку даного інституту в окремій державі. Автори виходили з поняття “виборча система”, згідно з яким ця система охоплює всі
суб’єкти, які беруть участь у виборах державних
органів, що обираються дорослим населенням
країни, і будується на законодавчо встановлених
між ними правовідносинах.
Звичайно, що конституції зарубіжних держав визначають насамперед, котрі з державних
органів обираються населенням (виборчим корпусом). Так, у переважній більшості держав світу
безпосередньо виборчим корпусом обираються
вищий представницький орган країни – парламент і місцеві представницькі органи (наприклад, у Бельгії, Болгарії, В’єтнамі, Італії, ФРН,
Швеції та ін.). У деяких же країнах обираються і
місцеві органи управління. Крім того, в президентських республіках, окрім представницьких органів, безпосередньо населенням обирається глава держави (наприклад, в Австрії, Ірландії,
Польщі, Російській Федерації, Румунії, США та
ін.). У запропонованій статті розглядається тільки правова регламентація виборів до вищого органу народного представництва – парламенту.
Парламентські вибори є політико-правовим актом, умови і процедури якого регламентуються державою і завдяки якому народ, проголошений в Основному Законі першоджерелом
державної влади, виражає свою волю про склад
органу народного представництва. За допомогою
цього акту політична воля народу безпосередньо
перетворюється у владну політичну структуру –
парламент. Як зазначається в літературі, об’єктивна необхідність організації виборів до органу
народного представництва державою випливає:
а) з того факту, що парламентські вибори, будучи масовим заходом, вимагають точного ви-

значення компетенції, строків, формальностей і
процедури; б) з потреби домовлятися наперед
про умови участі у виборах, висування кандидатур, подання і підрахунку голосів, переведення
отриманих голосів у мандати, підведення підсумків голосування. Всі ці умови мають бути визначені, але цього сам народ не може зробити.
Тому найважливіші моменти виборів він віддає
державі [18, с.121].
Аналіз зарубіжного законодавства про парламентські вибори засвідчує, що Основні закони стосовно виборчої системи, котра застосовується, як правило, зберігають мовчання: встановлення виборчого процесу та його формування
у деталях покладається в обов’язок законодавцю
(наприклад, ст.38 абз. 3 Основного закону ФРН;
п. 5 ст. 51 Конституції Греції) [2, с.593, 666].
Останній, не маючи будь-яких ясних директив,
повинен дотримуватися у своїй діяльності загальних приписів, які є в Конституції.
1. Насамперед, конституції зарубіжних
держав закріплюють структуру органу народного
представництва. В таких державах як Болгарія,
Греція, Данія, Словаччина, Туреччина, Угорщина та ін. – конституції встановлюють однопалатну структуру парламенту. Наприклад, Конституція Угорської Республіки містить припис:
“Вищим органом державної влади і народного
представництва Угорської Республіки є Державні збори” (п.1 § 19). В Конституції Алжиру сказано: “Законодавча влада здійснюється парламентом, що складається з двох палат – Національної народної асамблеї та Ради нації” (ст.98) [38,
с.139]. Конституція Індії регламентує це питання
так: Засновується Парламент Союзу, котрий
складається з Президента і двох Палат, які іменуються відповідно Радою Штатів і Народною
Палатою (ст. 79). Рада Штатів складається з 12
членів, які призначаються Президентом, і не більше, ніж 238 представників штатів, які обираються на підставі закону (ст.80). Народна Палата
складається не більше, ніж з 500 членів, які обираються прямим голосуванням виборцями Штатів (ст.81) [39, с.92-93]. Конституційне закріплення структури вищого представницького органу цілком логічне, адже це юридичний факт,
який багато в чому зумовлює всю виборчу систему будь-якої країни.
2. Практично в конституціях усіх держав
закріплюються принципи виборчого права. До
них у сучасних умовах при певних відмінностях
у законодавчому їх регулюванні в різних країнах
відносять такі: по-перше, загальності – суб’єктивним виборчим правом наділяється кожний

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 187 . Правознавство.

77

Георгіца А.З., Шукліна Н.Г.

громадянин по досягненні певного віку, якщо він
не є психічно хворим; по-друге, рівності – кожний громадянин, який бере участь у виборах, незалежно від віку, статі, раси, національності,
майнового стану, соціального походження має
однакові з іншими виборцями кількість голосів
на виборах, а також бере участь у них на рівних
засадах; по-третє, прямих або непрямих виборів: прямі вибори означають, що члени парламенту обираються безпосередньо громадянами. Існують два різновиди непрямих виборів: непрямі
та багатоступеневі. Непрямі вибори передбачають, що члени представницького органу або одноособовий виборний орган обирається вибірниками – особами, спеціально обраними для здійснення виборів до відповідного органу. Наприклад, таким шляхом формується частина парламенту Свазіленда: обираються непрямими виборами 40 депутатів і 20 сенаторів [19, с.16]. У Китаї депутати зборів народних представників провінцій, міст центрального підпорядкування і
міст, що мають районний поділ, обираються зборами народних представників нижчого рівня [1,
с.47], тобто на основі багатоступеневих виборів.
В Австрії Федеральна Рада – верхня палата парламенту – формується на основі двоступеневих
виборів: членів цієї палати обирають ландтаги
земель [19, 17]; по-четверте, таємності голосування – покликаний забезпечити виборцю повну
свободу волевиявлення на виборах. У більшості
країн таємне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів (робиться це у спеціальних виборчих кабінках, в яких виборець знаходиться
один. Потім він опускає бюлетень у скриньку для
голосування). В Болгарії та Польщі з метою додаткового забезпечення таємності голосування
бюлетені вкладаються у конверти. У США голосування здійснюється за допомогою виборчої
машини; по-п’яте, періодичності виборів – даний принцип поряд з іншими закріплений у Декларації про критерії вільних і справедливих виборів, прийнятої в 1994 р. представниками 112
країн світу на 154-ій сесії Ради Міжпарламентського союзу. Стаття 1 вказаної Декларації говорить: “У будь-якій державі повнота влади може
походити тільки з волевиявлення народу, вираженого на справжніх вільних і справедливих виборах, котрі організовуються через регулярні періоди на засадах загального, рівного і таємного
голосування” [34, с.6]. Періодичність проведення
виборів передбачає закріплення у виборчому законодавстві системи організаційно-правових гарантій, що забезпечує своєчасне проведення виборів. Так, у Бразилії, США та деяких інших
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державах законодавчо встановлені дні, в які відбуваються вибори у ті чи інші органи. Цей принцип отримав законодавче закріплення в Конституції України у ст. 77, в якій сказано: “Чергові
вибори до Верховної Ради України відбуваються
в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України. Позачергові
вибори до Верховної Ради України...проводяться
в період шістдесяти днів з дня опублікування
рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України” [8, с.20]; по-шосте, вільності виборів, який передбачає, що
участь громадянина у виборах є вільним і добровільним; ніхто не вправі здійснювати вплив на
громадянина з метою примусити його до участі
або до неучасті у виборах, а також на його вільне
волевиявлення. Так, ст. 71 Конституції України
постановляє: “Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними...”. Ч. 2 ст. 62 Конституції Македонії містить такий припис: “Депутати обираються на загальних, прямих і вільних виборах шляхом таємного голосування” [3, с.443].
Конституції деяких зарубіжних країн передбачають інші принципи виборчого права. Наприклад, п.5 ст.51 Конституції Греції постановляє: “Здійснення виборчих прав є обов’яз-ком.
Винятки і кримінальні санкції у кожному випадку визначаються законом” [2, с.686]. Відповідно
до ст. 48 Конституції Італії, здійснення голосування “є громадським обов’язком” [3, с.112].
3. Конституції деяких зарубіжних держав
визначають способи висування кандидатів у депутати, голосування і визначення результатів
голосування. Найчастіше ці способи встановлюються шляхом конституційного закріплення системи представництва. Наприклад, згідно з Конституцією Чеської Республіки: “Вибори до Палати депутатів здійснюються таємним голосуванням на основі загального, рівного і прямого
виборчого права згідно з принципами пропорційного представництва. Вибори до Сенату здійснюються таємним голосуванням на основі загального, рівного і прямого виборчого права відповідно до принципів мажоритарної системи
(ст.18) [4, с.502]. Відповідно до ч. 1 ст.68 Конституції Іспанії Генеральні кортеси представляють іспанський народ і складаються з Конгресу
депутатів і Сенату. Вибори до Конгресу проводяться в кожному виборчому окрузі на основі
пропорційного представництва (п.3ст.68). П.1.
ст.69 зазначає, що Сенат є палатою територіального представництва. Згідно з п.2 цієї ж статті,
від кожної провінції обирається по чотири сена-
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тори загальним, вільним, рівним, прямим і таємним голосуванням виборців, які проживають у
ній, на умовах, передбачених законом [3, с.6465]. Аналогічні приписи, що встановлюють системи представництва, можна знайти в Основних
законах Королівства Нідерландів (ст.53), Республіки Польща (ст.ст. 96, 97), Австрії (ст. 26), Ліхтенштейну (ст. 46) та деяких інших держав. За
нашими підрахунками, з 45 держав Європи, досліджуваними нами, у 6 країнах на виборах до
парламенту застосовують мажоритарні, у 24пропорційні та у 15-змішані виборчі системи.
Щодо розповсюдженості виборчих систем у країнах світу, то, за відомостями Міжпарламентського союзу, який отримав відповідні від 150
держав, пропорційна система існує у більш ніж
60 країнах [30, с.400-401].
Не вдаючись у дискусію про достоїнства
різних виборчих систем, ми приєднуємося до
погляду проф. Страсбурзького університету
Ж.П.Жакк’є, який справедливо вважає, що вибір
виборчої системи не може розглядатися в якості
нейтральної операції, оскільки результати виборів варіюються залежно від системи, що застосовується. Вибір системи (це, на нашу думку, є чи
не найголовнішим) справляє вплив не тільки на
обрання представників, але також на характер і
кількість політичних партій, а в більш широкому
розумінні – і на політичний режим [18, с.75].
Водночас маємо визнати, що конституційне закріплення системи представництва визначає зміст постійного (конституційного) правовідношення між виборцями і парламентом і
тим виключає можливість видання будь-яких
правових актів з цього питання. Ця обставина без
перебільшення дозволяє забезпечувати, по-перше, стабільність виборчої системи; а по-друге,
стабільність політичного життя в державі.
4. Аксіомою конституційного регулювання
є факт регламентації активного (право обирати)
і пасивного (право бути обраним) права громадян: усі конституції зарубіжних держав у тому
чи іншому обсязі регламентують це питання.
При цьому конституційна доктрина, виходячи із
загального виборчого права, усе ж схиляється до
того, що вибори членів парламенту є занадто важливою справою і в силу цього його не можна
навіть частково довіряти безвідповідальним елементам. Тому основні закони, у першу чергу, і
конституційне законодавство зарубіжних держав
висувають з цією метою такі специфічні вимоги,
як державна належність, досягнення певного віку
або добру поведінку [35, с.48].

Основною умовою здійснення виборчого
права, що зафіксована всіма виборчими законодавствами, є громадянство. Щоб мати право голосу, необхідно бути громадянином даної країни;
в жодній країні право голосу на парламентських
виборах не надається іноземцям.
Як правило, конституції зарубіжних держав передбачають досягнення виборцями такого
віку, коли вони отримують повне уявлення про
свої громадянські обов’язки і здатні сформулювати розумну думку з політичних питань. З невеликими відхиленнями у різних країнах цей вік
коливається від 12 до 23 років, хоча в деяких
державах, наприклад в Ірані або Італії, брати
участь у виборах до верхньої палати можуть
тільки особи, які досягли 25 років. Окремі основні закони зарубіжних держав, регламентуючи
активне і пасивне виборче право громадян, визначають усі випадки обмеження прав виборців.
Прикладом може слугувати регламентація, що
міститься в Конституції Болгарії. Згідно з п.1 ст.
42, громадяни, які досягли 18 років, за винятком
тих, що перебувають під опікою або відбувають
таке покарання, як позбавлення волі, мають право обирати державні та місцеві органи... В силу
же ст.65, народним представником може бути
обраний болгарський громадянин, який не має
іншого громадянства, досяг 21 року, не перебуває під опікою і не відбуває такого покарання,
як позбавлення волі [6, с.128, 133].
Вік не є єдиним критерієм розумового розвитку виборця. Щоб мати право брати участь у
політичному житті країни, громадянин повинен
бути також у “здоровому глузді”. Це правило
визнається всіма країнами. Крім того, у деяких
країнах виборчих прав можуть бути позбавлені
особи, винні у непристойній поведінці у своїх ділових відносинах. Наприклад, в Ірані, Люксембурзі, Монако, Франції та деяких інших державах
позбавляються виборчих прав особи, проголошені
неспроможними боржниками або банкрутами.
5. Конституції окремих держав визнають в
якості суб’єктів виборчого права національні та
етнічні меншини, що проживають на їх території.
Наприклад, згідно з ч. 3 ст. 80 Конституції Республіки Словенія італійська та угорська етнічні
громади мають право обирати по одному депутату до Скупщини [6, с.282]. З цього ж питання
Конституція Румунії постановляє: “Організації громадян, що належать до національних меншин, котрі не збирають на виборах достатню кількість голосів для представництва в Парламенті, мають право на одне депутатське місце кожна, при умовах,
установлених виборчим законом. Громадяни однієї
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національної меншини можуть бути представлені
тільки однією організацією” (п.2 ст.59) [4, с.74].
Однак чи не найдокладніше регламентуються ці питання в Конституції Бельгії 1994 р.
Частина І “Про Бельгійську федерацію, її складові частини та території закріплює федеративний устрій Бельгії з досить складною системою
територіального та лінгвістичного поділу країни.
Бельгія поділена на три спільноти: Французьку,
Фламандську та Німецькомовну; три регіони
(Валланський, Фламандський і Брюссельський);
чотири лінгвістичні регіони (французької мови,
голландської мови, двомовний столичний регіон
(Брюссель - столиця) і німецькомовний регіон).
Цей фактор враховується при формуванні верхньої палати парламенту – Сенату. Згідно зі ст. 67,
Сенат складається з 71 сенатора, у тому числі: 25
сенаторів обираються прямими виборами нідерландською виборчою колегією; 15 сенаторів
обираються прямими виборами французькою
виборчою колегією; 10 сенаторів, які призначаються Радою Фламандської спільноти, що висуваються радою зі свого складу; одного сенатора,
що призначається Радою Німецькомовної спільноти зі свого складу; 6 сенаторів, які призначаються сенаторами зі складу нідерландців і німців; 4
сенаторів, які призначаються сенаторами зі складу
французів і нідерландців та німців [2, с.341, 351].
6. Конституції зарубіжних держав закріплюють інші основні права і свободи громадян,
які сприяють реалізації їх активного і пасивного
виборчого права. До найбільш суттєвих, на наш
погляд, потрібно віднести такі як, наприклад:
право об’єднуватися у політичні партії та рухи;
право збиратися мирно і без зброї на збори і маніфестації; право на свободу думки, совісті та
релігії; право вільно висловлювати свої думки
усно, письмово і розповсюджувати їх будь-яким
іншим способом; право на недоторканість особи;
право звернення до суду для захисту своїх законних прав, свобод та інтересів.
З позиції забезпечення активного і пасивного виборчого права громадян, важливе юридичне значення мають деякі заборони стосовно діяльності державних органів і посадових осіб, закріплені в конституціях зарубіжних держав. Наприклад, Конституція Італії встановлює, що ніхто не може бути позбавлений з політичних мотивів правоздатності, громадянства, ім’я (ст.22)
[3, с.107]. Поправка XV до Конституції США у
розділі 1 говорить: “Право голосу громадян Сполучених Штатів на повинно заперечуватися або
обмежуватися Сполученими Штатами або будьяким штатом за ознаками раси, кольору шкіри
80

або у зв’язку з попереднім находженням у підневільному услуговувані [7, с.26]. Аналогічні положення містяться в конституціях Болгарії
(ст.38), Словаччини (ст.ст.16,17,26) та інших
держав. Конституційні заборони – це, з одного
боку, є одним з ефективних засобів регламентації постійних правовідносин між громадянами і
державою, а з іншого - спосіб, що забезпечує реалізацію активного і пасивного виборчого права
громадян.
7. Конституції зарубіжних держав закріпляють декілька способів підтвердження законності проведених виборів. Відповідно до першого з
цих способів, контроль за законністю виборів
депутатів здійснює сам парламент. Основний
закон ФОН, наприклад, закріплює у ст. 41, абз.1
право перевірки правильності виборів за Бундестагом. І хоча Закон про перевірку правильності
виборів 1951 р. передбачає можливість оскарження рішення Бундестагу скаргою до федерального конституційного суду, на практиці усі протести виявилися безрезультатними [18, с. 148].
Конституція Арабської Республіки Єгипет у
ст.93 встановлює: “Народні збори мають право
вирішити питання про дійсність депутатських
мандатів. Касаційний суд правомочний розглядати дійсність скарг, поданих у зв’язку з цим до
народних зборів за умови передавання їх для
розгляду до суду Головою зборів... Результат
розгляду скарги у Касаційному суді передається
Народним зборам для прийняття рішення про
дійсність скарги ... Мандат депутата оголошується недійсним за рішенням, прийнятим більшістю у дві третини голосів депутатів Національних зборів” [38, с.172-173]. Другий спосіб полягає в тому, що право підтвердження законності
виборів до вищого представницького органу
Конституцією покладається на Верховний Суд
країни. Так, Конституція Польщі постановляє:
“Дійсність виборів до Сейму і Сенату підтверджується Верховним Судом” (п. 1 ст.101). А п.2
цієї ж статті вказується: “Виборцеві за принципами, визначеними в законі, належить право звертатися до Верховного Суду з протестом проти
дійсності виборів” [3, с.703]. Відповідно до третього способу, право приймати рішення про конституційність і законність виборів до парламенту
конституції надають органу конституційної
юрисдикції (наприклад, ст.129 Конституції Словаччини). Четвертий спосіб передбачає, що для
здійснення контролю за законністю виборів засновується спеціальний орган. Наприклад, у Туреччині, згідно з Конституцією, яка “виконує всі
функції в цілях забезпечення чесного й організо-
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ваного проведення виборів із самого початку до
кінця голосування, розглядає і приймає остаточне рішення стосовно усіх порушень, скарг, заперечень з приводу виборів під час і після голосування, а також перевіряє результати виборів
членів Великих Національних Зборів Туреччини.
Не можуть бути оскаржені у будь-якій іншій інстанції рішення Вищої Виборчої Комісії (ч.2
ст.79)” [ч.2 ст.79].
Висновки. Аналіз конституційної регламентації виборчої системи у зарубіжних державах дає підстави констатувати. По-перше, в основних законах цих держав, як правило, регулюються три групи правовідносин: (1) між виборцями та державними органами, що обираються органами; (2) між виборцями та іншими
державними органами; (3) між державними органами, що підлягають обранню населенням, та
іншими державними органами. По-друге, враховуючи величезну політичну і конституційно-правову значущість виборів у нашій країні, нам уявляється доцільним основні принципи виборчого
права більш повно закріпити в Конституції України. По-третє, у даний час гостро стоїть питання
про демократичність виборів. Треба подумати,
чи можна говорити про волевиявлення народу на
виборах, якщо кандидат, який переміг, отримає
50% зареєстрованих виборців плюс один голос.
Між тим, на парламентських виборах 2002 р. в
Україні тільки 42 народних депутатів України, з
225, які обиралися за мажоритарною системою,
отримали підтримку більше, ніж 50% виборців,
які взяли в голосуванні у відповідних округах
(!)[15, с.174]. Це явно ненормально. У різних
країнах цю проблему розв’язують по-різному, в
тому числі і шляхом запровадження обов’язкового голосування. Є ще один варіант розв’язання
цієї проблеми – законодавче закріплення кваліфікаційних вимог до кандидата в народні депутати, які би розкривали його інтелектуальний потенціал. Адже не таємниця, що сьогодні, особливо у майбутньому, виборці віддадуть перевагу
особистим якостям члена парламенту. І ще одне
міркування: при виборі виборчої системи необхідно враховувати і громадську думку, а не тільки власні побажання депутатів.
Список літератури
1. Див.: Китайская Народная Республика.
Конституция и законодательные акты. – М.,
1984.

2. Тут і далі посилання подаються за:
Конституции государств Европы. – В 3 т. – Т. 1.
– М.: НОРМА, 2001.
3. Конституции государств Европы. – В 3
т. – Т. 2. – М.: НОРМА, 2001.
4. Конституции государств Европы. – В 3
т. – Т. 3. – М.: НОРМА, 2001.
5. Конституция Индии (с изминениями
на 1 мая 1955 г.). – М.: Изд-во иностр. лит., 1956.
6. Конституції нових держав Європи та
Азії / упоряд. С. Головатий. – К.: Укр. Правн.
Фундація. Вид-во “Право”, 1996.
7. Конституция Соединенных Штатов
Америки. – М.: ТОО «Иван», 1993.
8. Конституція Україна: Прийнята на
п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.
1996 р. – К.: Україна, 1996.
9. Указ Президента України від 3 жовтня
2002 р. № 895/2002 “Про організацію роботи з
підготовки законопроектів про внесення змін до
Конституції України та виборчих законів” //
Офіційний вісник України. – 2002. - № 41. – ст.
1903.
10. Див.: Автономов А.С. Избирательная
власть. – М.: Права человека, 2002.
11. Див.: Баранов В.М. Истинность норм
советского права. Проблемы теории и практики.
– Саратов, 1989.
12. Белкин А.А. Наименование отросли:
государственное и конституционное право //
Правоведение – 1997 - №4.
13. Див.: Богданова Н.А. Система науки
конституційного права. – М.: Юристъ, 2001 – С.
214-215.
14. Веденеев Ю.А. Политическая реформа
и избирательный процесс в России / Реформы
избирательной системы / в Италии и России:
опыт и перспективы. – М., 1995.
15. Див., зокрема: Вибори до Верховної
Ради України: Інформ. – довід. вид. / Редкол.:
М.М. Рябець (голова) та ін. – К.: Центральна виборча комісія, 2002. – 676 с.
16. Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник / Редкол.: М.М.
Рябець (голова) та ін. – К.: Центральна виборча
комісія, 2001. – 360 с.
17. Див.: Георгіца А.З. Конституційне
пра-во зарубіжних країн: Підручник. – Чернівці:
Рута, 2001.
18. Див.: Государственное право Германии: Сокращ. перевод нем. семитомн. изд. – Т. 1.
– М., 1994.
19. Цит. за: Домрин А.Н. Парламентские
выборы в Индии: особенности политико-право-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 187 . Правознавство.

81

Георгіца А.З., Шукліна Н.Г.

вого регулирования / Очерки конституционного
права иностранных государств: Учебное и научное практическое пособие. – М.: Спарк, 1999.
20. Див.: Зарубежное избирательное право: Учебное пособие. – М.: НОРМА, 2003.
21. Див.: Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Учебник для вузов / Отв. ред. А.В. Иванченко. – М.:
НОРМА, 1999.
22. Див.: Институты конституционного
права иностранных государств. – М.: Городециздат, 2002.
23. Див.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е.
Конституционное право России. – М., 1998. –
С.6.
24. Кокотов А.Н. Конституционное право
в российском праве: Понятие, назначение и
структура // Правоведение – 1998 - №1.
25. Див.: Князев С.Д. Избирательное право в правовой системе Российской Федерации
(Проблемы теории и практики): Дис...докт. юрид.
наук. – Владивосток, 1999 – 506 с.
26. Див.: Конституційне право України:
Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського.
– К.: Видавничий Дім “Ін юре”, 2002.
27. Див.: Конституційне право України /
За ред. проф. В.Ф. Погорілка – К.: Наукова думка, 1999.
28. Див.: Конституційне право зарубіжних
країн: Навч. посібник / В.О. Ріяка (керівник авт.
кол.). – К.: Юрінком Інтер, 2002.
29. Див.: Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України, 2003. – 368 с.
30. Див.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть. – 3е. – М.: Изд-во БЕК, 2000.
31. Див.: Кравченко В.В. Конституційне
право України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2000
– С. 110.

32. Див.: Кутафин О.Е. Предмет конституційного права – М.: Юристъ, 2001.
33. Див.: Лысенко В.И. Некоторые проблемы развития российского изобретательного
права // Государство и право – 1995 - №8 – С.14-15.
34. О критериях свободных и справедливых выборов. – М., 1994.
35. Див.: Парламенты. Сравнительное исследование структуры и деятельности представительных учреждений 55 стран мира. Новое и пересмотр. изд. подготовлено доктором Мишелем
Амеллером : Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1967 –
512 с.
36. Прело Марсель. Конституционное
право Франции: Пер. с франц. – М.: Изд-во
иностр. лит., 1957 – 672 с.
37. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В.Ф. Погорілко:
монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України: А.С.К., 2003. – 652 с.
38. Сапронова М.А. Государственный
строй и конституции арабских республик. – М.:
Муравей, 2003.
39. Див.: Сорокин В.Д. Метод правового
регулирования (теоретические проблемы). – М.,
1976.
40. Див.: Сравнительное конституционное
право. – М.: издат. фирма «Манускрипт», 2000.
41. Див., наприклад: Тодика О.Ю. Вибори в парламенти країн СНД (порівняльноправовий аспект): Дис...канд. юрид. наук. – Харків, 2003.
42. Див.: Уманский Я.Н. Светское государственное право. – М., 1970. – С.5.
43. Див.: Фрицький О.Ф. Конституційне
право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер,
2002.
44. Шаповал В.М. Конституційне право
зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк Вища
шк., 1997.

Стаття надійшла до редколегії 15 жовтня 2003 р.
Рекомендована до опоблікування у „Віснику” науковим редактором П.С. Пацурківським.
Georgitsa A.Z., Shuklina N.G.
PROBLEM OF THE CONSTITUTIONAL REGULATION OF AN ELECTORAL SYSTEM OF
UKRAINE IN A CONTEXT OF GLOBAL THEORETICAL AND PRACTICAL EXPERIENCE
Summary
In the article theoretical and practical experience of foreign countries is generalized, and also position
and concrete recommendations which have applied mean for improvement of the national electoral legislation and practice of its application are formed.
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Постановка проблеми. Не викликає сумніву актуальність цієї теми, оскільки не можна
здійснити глибоке науково-теоретичне дослідження у сфері будь-якої правової науки, в тому
числі і бюджетного права, не дослідивши юридичну природу найелементарніших її явищ.
Адже відомо, що особливості норм права будьякої галузі базуються на вихідних началах самої
галузі. Тому для дослідження особливостей бюджетно-правової норми необхідно звернути увагу на її підґрунтя. Виходячи з цього, визначення
юридичної природи бюджетно-правової норми –
одне з важливих питань бюджетного права, яке
має не тільки теоретичне, а й надзвичайно важливе практичне значення.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Великий внесок у дослідження юридичної природи фінансово-правової норми зробили такі науковці, як Л.К. Воронова, О.М. Горбунова, П.С.
Пацурківський, Ю.А. Ровінський, Н.І. Хімічева
та інші. Юридичну природу податково-правової
норми в монографії “Дія норми податкового права в часі, просторі та за колом осіб” розробляла
Р.О. Гаврилюк. На жаль, проблема юридичної
природи бюджетно-правової норми досліджена
мало. Їй приділено не багато уваги в роботах
І.І.Кучерова, А.М. Нікітіна, А.Д. Селюкова, Н.В.
Сидорової. Важливою при розв’язанні проблеми
юридичної природи бюджетно-правової норми,
на наш погляд, є праця О.Г.Пауля “Процесуальні
норми бюджетного права”.
Мета статті. Автор ставить перед собою завдання проаналізувати ступінь наукової розробки
проблеми, з’ясувати сутність бюджетно-правових
норм як один з видів фінансово-правових норм,
дослідити особливості їх юридичної природи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Загальна теорія права розглядає правові норми як “висхідний елемент”, як “первісні клітини”
права взагалі [13, с.118-119; 22, с.109]. Саме тому
в них у концентрованому вигляді відображаються сутність та основні риси права в цілому.
Правова норма виражає волю соціальних сил, що
знаходяться при владі. Вона затверджується чи
санкціонується державою, розміщена в нормативних актах чи інших джерелах права, обов’язкова
для виконання, оберігається від порушень примусовою силою держави.

Саме поняття “норма права” досліджується
в двох аспектах: як логічна норма і як нормаприпис [17, c. 602]. Логічна норма – це “загальне
правило, яке виявляється логічним шляхом, втілює органічні зв’язки між нормативними приписами і наділене якостями, які розкривають їх
державно-владну, регулятивну природу” [4, c.
42]. Тільки логічна норма володіє повним набором структурних елементів, тобто обов’язково
містить гіпотезу, диспозицію і санкцію. Логічні
норми, як правило, не мають свого безпосереднього відображення в джерелах права і можуть
бути отримані лише шляхом логічного аналізу.
Норма-припис – це “елементарне, логічно
завершене державно-владне веління, безпосередньо виражене в тексті нормативного юридичного
акту” [4, c.39]. В нормі-приписі можуть бути відсутні ті чи інші структурні елементи правових
норм. Деякі вчені зазначають, що законодавство
містить багато приписів, які навряд чи можна
назвати правилом поведінки, еталоном, якого
повинні дотримуватись люди у своїх діях. Це
приписи, що закріплюють певні юридичні поняття (дефініції), принципи права, його галузей
та інститутів, завдання і цілі правового регулювання [12, c. 88]. Про існування таких норм зазначалось і у фінансово-правовій літературі [10, c.
73-74]. Тому автор пропонує розглядати бюджетно-правові норми як норми-приписи, тобто як правила, безпосередньо виражені в джерелах права.
Різновидом правової норми є бюджетноправова норма. Їй властиві всі ті основні риси,
що й правовій нормі будь-якої іншої галузі права. Подібно іншим правовим нормам, бюджетноправові норми містять правила поведінки, встановлені державою та забезпечені її примусовою
силою. Водночас специфіка предмета фінансового
права визначає і специфіку юридичної природи
бюджетно-правових норм. Особливістю юридичного змісту бюджетно-правових норм є те, що вони
встановлюють правила поведінки для учасників
відносин, які повя’зані з формуванням і використанням державного і місцевих бюджетів в Україні.
З’ясування юридичної природи бюджетноправової норми, на думку автора, можна розпочати з аналізу загальних рис і властивостей норми фінансового права, оскільки, норма бюджет-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 187 . Правознавство.

83

Н.В. Шеремет

ного права поняття вужче і характеризується тими ж особливостями.
Л.К. Воронова, розглядаючи питання юридичної природи норм фінансового права зазначала, що фінансово-правові норми визначають
права й обов’язки учасників фінансових відносин, обставини, при наявності яких вони стають
носіями прав і обов’язків, і передбачають відповідальність за невиконання приписів держави [6,
c.29-30]. Фінансово-правові норми регулюють
відносини тільки в галузі фінансів і містять приписи і заборони, що встановлюються державою з
приводу мобілізації, розподілу і використання
грошових фондів [28, c.38]. А тому, як указує
Л.К.Воронова: “фінансово-правова норма – це
загальнообов’язкові приписи компетентних державних органів з приводу мобілізації, розподілу і
використання коштів централізованих і децентралізованих фондів, які виражені в категоричній
формі й забезпечені примусовою силою держави” [29, c. 67].
Н.І. Хімічева при визначенні юридичної
природи фінансово-правової норми зазначає, що
“фінансово-правова норма (норма фінансового
права) - це встановлене державою та забезпечене
засобами державного примусу строго визначене
правило поведінки в публічних фінансових відносинах, що виникають у процесі утворення, розподілу та використання державних (і муніципальних)
грошових доходів, яке закріплює юридичні права і
юридичні обов’язки їх учасників” [24, c. 29-30].
П.С.Пацурківський у монографії підкреслює: “...фінансово-правову норму (норму фінансового права) можна визначити, як писане, встановлене державою в строго визначеному порядку
і формі і забезпечене заходами державного примусу, виражене в категоричній формі, правило
поведінки суб’єктів фінансово-правових відносин, що виникають з приводу мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів державних коштів, яке закріплює юридичні права та юридичні обов’язки їх
учасників. Змістом усіх фінансово-правових
норм є діяльність держави по регулюванню фінансових відносин у країні” [15, c. 108].
Як можемо спостерігати, всі автори, так чи
інакше, наголошують на імперативному характері фінансово-правової норми. Імператив виступає у формі категоричного припису, який повністю виключає можливість зміни умов норм за
волевиявленням суб’єктів відносин. При цьому
визначаються права й обов’язки учасників фінансових правовідносин. На думку автора, повністю можна погодитись з Р.О. Гаврилюк, яка
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визначає деякі особливості фінансово-правових
норм, а саме: нерівномірність розподілу прав і
обов’язків між суб’єктами фінансово-правових
відносин; однобічний характер реалізації приписів,
що містяться у фінансово-правових нормах; за допомогою фінансово-правових норм держава реалізує власний матеріальний інтерес [7, c. 41-42].
Серед юристів-фінансистів [8, с. 61; 23, с.
5] мали місце й інші погляди на юридичну природу фінансово-правової норми. Зокрема, професор О.І.Худяков зазначає, що “фінансове право
знає не тільки імперативні, але й диспозитивні
норми. Специфіка фінансово-правових норм полягає в іншому, і випливає вона із суб’єктного
складу фінансового відношення” [30, с. 51].
Про характер бюджетно-правових норм
А.Д. Селюков пише: “Оскільки відносини між
суб’єктами бюджетних відносин побудовані на
владній основі, виконують управлінські завдання, то норми бюджетного права мають переважно імперативний характер. Їх зміст, як правило, передбачає зобов’язання іншого суб’єкта
виконати певні дії”. З цього випливає, що А.Д.
Селюков припускає існування диспозитивних
норм бюджетного права, але далі він продовжує:
“Вони (норми) не передбачають надання сторонам правовідношення можливості на свій розсуд
змінювати зміст своїх прав і обов’язків” [20, c.
23]. Складається враження, що автор суперечить
сам собі, в той час, коли теорія права давно
знайшла однозначну відповідь на це питання –
джерелом права є матеріальні умови життя суспільства, пануючий режим суспільних відносин,
що підлягають правовому регулюванню, у даному випадку фінансових відносин. Вони за своєю
економічною природою об’єктивні, базові. Законодавець, як зазначає Л.С.Явіч, “не робить законів, не винаходить їх, а лише формулює” на підставі пізнання об’єктивної дійсності [31, с. 112].
На нашу думку, хибне твердження О.І.Худякова про те, що імперативний характер мають
лише норми податкового права. Це випливає з
того, що не лише податкові, але й усі інші, без
винятку, фінансові відносини – це відносини нерівності. Так, згідно з Конституцією України, не
договорами між суб’єктами бюджетних правовідносин, а “виключно законами України встановлюються: Державний бюджет України і бюджетна система України...” [1, ст. 92]. В іншій статті
Конституції України зазначається: “Виключно
законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування
цих видатків” [1, ст. 95].
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Як бачимо, норми бюджетного права мають імперативний характер. На нашу думку, та
думку інших дослідників проблеми [5, с. 39; 16,
с. 62-63; 24, с. 28-30; 27, с. 38; 28, с. 38-39], це
питання відноситься до вирішених у фінансовоправовій науці, тому немає потреби нав’язувати
дискусію там, де вона не зумовлена об’єктивно.
Аналізуючи види бюджетно-правових
норм проявляється залежність структури права
від об’єктивних особливостей предмета правового регулювання, в яких проявляються специфічні закономірності бюджетного права. Автор
дотримується думки ряду науковців [14, c. 142; 7,
c. 45] і пропонує виділяти такі фактори, які зумовлюють об’єктивний поділ норм бюджетного
права на види, а саме: а) функції бюджетно-правових норм; б) спеціалізація бюджетно-правових
норм; в) способи правового регулювання. Основними в цьому випадку є перші два з цих факторів.
Такий поділ бюджетно-правових норм у відповідності з їх функціями та спеціалізацією й утворює
загальну класифікацію норм бюджетного права.
Залежно від характеру впливу на поведінку
суб’єктів бюджетних правовідносин, усі бюджетно-правові норми можна поділити на зобов’язуючі, забороняючі та уповноважуючі (дозволяючі). Даний погляд поділяють більшість
науковців [10, c. 71-72; 15, c. 144; 19, c. 112-114
та ін.]. Зобов’язуючі, забороняючі та уповноважуючі (дозволяючі) бюджетно-правові норми
охоплюють усі види матеріальних правових
зв’язків суб’єктів бюджетних правовідносин, їх
діяльність, зумовлені нею дії та утримання від
відповідних дій.
За часом дії бюджетно-правові норми можна поділити на постійнодіючі та періодичні.
Постійнодіючі містяться, наприклад, у деяких
Законах України [2, ст. 1; 3, ст. 170], і перестають діяти з прийняттям нових законів, періодичні – у правових актах про Державний або місцеві
бюджети, в актах Кабінету Міністрів і відповідних
виконавчих органів місцевого самоврядування про
бюджети. Постійнодіючі бюджетно-правові норми
не обмежені у часі, вони існують, поки суб’єкти
відносин зберігають свою правомочність.
Практиці відомі випадки, коли Верховна
Рада України продовжувала дію деяких норм
щорічних законів про Державний бюджет. Наприклад, затверджуючи Закон “Про Державний
бюджет України на 1997 рік”, Верховна Рада
України продовжила на 1997 рик термін дії статей 12, 24, 25, 39 (крім окремих частин у цих
статтях) Закону України “Про Державний бюджет
України на 1995 рік”, статей 11, 12, 31 Закону

України “Про Державний бюджет на 1996 рік”,
змінила редакцію статті 12 Закону України “Про
Державний бюджет України на 1996 рік” та доповнила текст статті 24 цього ж Закону. Варто зазначити, що продовження дії статей законів про Державний бюджет за минулий рік не змінює періодичного характеру цих приписів. Дії норм продовжуються на певний час Верховною Радою України.
Конституція України встановила, що:
“Державний бюджет України затверджується
щорічно Верховною Радою України на період з 1
січня по 31 грудня”, а також: “виключно законами України встановлюється: Державний бюджет України і бюджетна система України…”,
тобто норми Конституції України встановили
тривалість бюджетного періоду і періодичність
закону про Державний бюджет [1, ст. 92]. Отже,
періодичні бюджетно-правові норми вступають у
дію або після їх затвердження, або з настанням
нового бюджетного року.
Важливим є поділ норм бюджетного права
на матеріальні і процесуальні. Як відомо, матеріальні норми визначають зміст прав і обов’язків
суб’єктів правовідносин і відповідають на питання, що необхідно зробити для їх реалізації,
процесуальні норми, в свою чергу, регулюють
порядок реалізації зазначених прав і обов’язків,
відповідаючи на запитання, як, у який спосіб вказані права і обов’язки можуть і повинні бути реалізовані [12, с.7; 20, с.43]. В рамках бюджетного
права матеріальні норми містять кількісні параметри прав і обов’язків суб’єктів бюджетних
правовідносин, а процесуальні норми права –
визначають порядок бюджетного процесу. Особливо велика роль в бюджетному праві процесуальних норм, їх значення, як вказує Н.І. Хімічева
“полягає в тому, що вони встановлюють організаційно-правові форми реалізації матеріальних
бюджетних прав суб’єктів бюджетного права,
механізм їх здійснення” [26, c. 139].
Висновки. Отже, юридична природа бюджетно-правової норми полягає в тому, що це
писане, встановлене державою у строго визначеному порядку і формі та забезпечене заходами
державного примусу, виражене в категоричній
формі, правило поведінки суб’єктів не всіх фінансово-правових відносин, а лише бюджетноправових, яке закріплює юридичні права та
обов’язки їх учасників. Змістом усіх бюджетноправових норм є діяльність держави з регулювання бюджетних відносин у країні. А саме тих,
які пов’язані: 1) з установленням бюджетної системи; 2) з розподілом доходів і видатків між окремими видами бюджетів; 3) з процесом складання,
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розгляду, затвердження бюджетів; 4) з їх виконанням; 5) зі звітністю про виконання бюджетів.
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LEGAL NATURE OF THE BUDGET LAW NORM
Summary
In the article on the basis of analysis scientific development of the budget law norm nature as one of
kinds of the financial law norm the features of their legal nature are explored.
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ПРОБЛЕМИ МІСЦЯ ІНСТИТУТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПУБЛІЧНІ ФОНДИ КОШТІВ
У СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ
Постановка проблеми. В умовах реформування економіки України, пов’язаної з функціонуванням різних форм власності, виникає потреба перегляду характеру і змісту бюджетних відносин, безпосередньо пов’язаних з правом власності на кошти бюджетів, що мобілізуються до публічних фондів коштів держави, Автономної республіки Крим і територіальних громад.
Немає сумніву в тому, що реформування системи власності в Україні, до складу якої входять
державна та комунальна форми власності, безпосередньо впливає на правовий режим даних форм
власності та на організацію управління об’єктами
даної власності. Хоч держава володіє рівним з іншими суб’єктами правом власності, в якості юридичної особи, саме держава зобов’язана відповідно
до Конституції України [1]: 1) забезпечувати захист усіх суб’єктів права власності і господарювання та гарантувати їх рівність перед законом (ст.
13); 2) виступати, в особі державних органів, власником щодо об’єктів державної форми власності та
здійснювати від імені Українського народу права
власника, задовольняючи інтерес саме винятково
публічний – інтерес Українського народу; 3) шляхом прийняття законів Верховною Радою України
визначати правовий режим власності (ст. 92 п. 7);
4) діяльністю Кабінету Міністрів України забезпечувати рівні умови розвитку всіх форм власності з
одного боку, і, з другого, здійснювати управління
об’єктами державної власності відповідно до закону (ст. 116).
Поєднання в статусі одного власника такої
кількості особливих, не властивих іншим суб’єктам правомочностей, піднімає питання: чи варто
питання права державної власності досліджувати
лише суто в межах цивілістичної науки, а чи варто
також досліджувати дане питання, зокрема Власності держави на публічні фонди коштів, як питання, що лежить в основі власне тих правових категорій, які вивчаються безпосередньо фінансовою
наукою, таких як фінансова діяльність держави, її
функції та суб’єкти, управління фінансовими ресурсами держави, державні фінансові потреби тощо.
Ступінь дослідженості теми. Інститут власності традиційно і споконвіку відноситься до цивільного права, однак на комплексну природу інституту права власності, до складу якого входять нор-

ми як цивільного, так і державного, кримінального,
адміністративного, фінансового права, вказували
не лише цивілісти [19, с.37; 20, с.36; 21, с.212], а й
адміністративісти [16, с.293] та фінансисти. Доктрина фінансово-правової науки базується на визнанні того, що фінансова діяльність держави полягає в розпорядженні майном (у даному випадку
це майно — кошти), а відносини, що виникають
при цьому, як указує Воронова Л.К., мають владномайновий (грошовий) характер [9, с.30]. Зокрема,
відзначається також, що держава в якості суб’єкта
фінансового права найчастіше виступає як владний
суб’єкт, тобто суверен, як держава-власник, тобто
казна [10, с.88; 14, с.30]. Зокрема, Є.А.Ровінський
зазначав, що “у фінансових правовідносинах особливо чітко виступають два правових елементи: а)
державно-владний, б) майновий, і наголошував, що
природа держави та її роль визначають особливе
положення держави як суб’єкта даних правовідносин, яка виступає і як носій влади, і як господарюючий суб’єкт в умовах, коли функції влади
та господарювання тісно переплітаються одна з
одною” [17, с.56]. П.С.Пацурківський, досліджуючи природу фінансової діяльності держави, обґрунтував, що, здійснюючи фінансову діяльність, держава виступає одночасно і як власник, і як суб’єкт
політичної системи суспільства, оскільки це є функції держави, в цілому невіддільні одна від одної,
через які проявляється її суспільна природа у сфері
фінансової діяльності [14, с.30].
Однак у дослідженнях як учених-цивіліс-тів,
так і фінансистів не висловлюється чітка позиція з
приводу місця права власності на публічні фонди
коштів у системі права України і з приводу того,
що діяльність держави, Автономної республіки
Крим та територіальних громад з реалізації правомочностей власника щодо публічних фондів коштів у значній мірі характеризується як елемент фінансової діяльності держави і регулюється саме
нормами фінансового права поряд з регулюванням
даного інституту нормами цивільного права та інших галузей, тобто про їх комплексне правове регулювання.
Мета статті. Автор ставив перед собою завдання визначити місце системи правових норм,
що регулюють питання власності на публічні фонди коштів у системі права України, особливості
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правового регулювання даної форми власності з
метою визначення характеру впливу даних норм і
публічного інтересу на здійснення правомочностей
держави та територіальних громад як власників
відповідних фондів коштів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Будь-яка реформа потребує переосмислення підлодів до визначення тих чи інших явищ, однак ефективною вона може стати лише в тому випадку, якщо в основу нових підходів покладено аналіз природи явища та закономірностей його розвитку, а
особливо, якщо цим явищем виступає система власності. Тому для успішного розвитку власності необхідне виконання багатьох економічних і соціальних
умов, зокрема, необхідний перегляд самого відношення до власності в нових економічних умовах.
Власність — це конкретні, історично зумовлені суспільні відносини окремих індивідів та їх
колективів з приводу привласнення засобів і продуктів праці шляхом усунення від них усіх інших
осіб [21, с.211]. Певною мірою це визначення відбиває саме економічний, а не правовий, соціальний
чи якийсь інший аспект власності. Адже найбагатший капіталіст стане злиденним, якщо опиниться
сам на сам зі своїми грошовими фондами, заводами, палацами, і нікому буде ані працювати на них,
ані купувати вироблене, ані витрачати накопичене.
Наша Конституція визнає власність Народу
України, а також державну, приватну та комунальну власність (власність територіальних громад). Зі
змісту Конституції України випливає, що на конституційному рівні принципово відокремлено комунальну власність від державної. Зокрема, в Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні” затверджено поняття та зміст права комунальної власності як матеріальної та фінансової основи
місцевого самоврядування (статті 1, 16, 60). Комунальна власність не входить до складу державної,
вона є самостійним об'єктом права власності,
управління якою здійснює безпосередньо територіальна громада або створені нею органи, оскільки
“органи місцевого самоврядування від імені та в
інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння,
користування та розпорядження об'єктами права
комунальної власності” (ст. 60 Закону).
Однак виникає питання: хто саме і в чиїх інтересах здійснює право державної власності на публічні фонди коштів? Відповідь на дане питання
дасть розуміння меж компетенції та характеру відповідальності тих, хто здійснює правомочності
власника від його імені та в його інтересах.
Зауважимо, що Конституція Української
ССР 1978 року державну власність називала “за88

гальнонародною” [2, Ст. 10]. З моменту становлення України як держави, публічні фонди фінансових ресурсів як елемент економічного потенціалу країни відповідно до Декларації про державний суверенітет [3, Р. VI] також були закріплені
у власність Народу України. Відповідно до Закону
України “Про власність” (ст. 1) фінансові ресурси
України також визначались власністю народу
України. Однак відповідно до Конституції України
1996 року до об’єктів права власності Українського
народу було віднесено лише природні об’єкти, виключивши з даного переліку об’єкти суспільного
надбання. Згідно з новим Цивільним кодексом 2003
року, що вступає в силу з 1.01.2004 року, у державній
власності перебуває майно (у тому числі грошові кошти), яке належить державі Україна [5, Ст. 326].
Однак чи втратили фінансові ресурси України статус суспільних, чи опинились в “одноосібному” володінні держави? Власність розглядається
як: об’єкт права, об’єктивне право та суб’єктивне
право. Як об’єкт права – це сукупність централізованих і децентралізованих фондів коштів, які створюються в процесі розподілу та перерозподілу сукупного суспільного продукту та національного
доходу і перебувають у розпорядженні держави,
Автономної республіки Крим і територіальних
громад. Як елемент фінансових ресурсів держави,
дані фонди є різновидами об’єктів власності. За
теорією, об’єкти власності належать саме тому, хто
отримав владу над ними, усунув від даних об’єктів
усіх інших суб’єктів.
Зокрема, суб’єктивне право власності – це
елемент абсолютного право відношення, тобто
власник (держава, Автономна республіка Крим або
відповідна територіальна громада) як правомочний
суб’єкт перебуває у правовідношенні з усіма третіми особами, має суб’єктивне право за своїм розсудом володіти, користуватися, розпоряджатися
належним йому майном, здійснювати своєю владою управління ним і здійснювати щодо цього
майна будь-які дії, що не суперечать закону [21,
с.214]. Конституція України чітко визначила коло
об’єктів і суб’єктів права власності [1, Ст.13, 41,
142, 143] та рівність усіх суб’єктів власності.
Як право об’єктивне — це сукупність правових норм, які регулюють відносини власності у
тій чи іншій правовій системі. Об'єктивне право
складається з норм, які закріплюють володіння,
користування і розпорядження майном, а також
норм, які охороняють і захищають права власності
від протиправних дій третіх осіб. За допомогою
правових норм, що входять до його складу, не лише закріплюються матеріальні блага за конкретними суб'єктами, а й регулюється порядок на-
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буття і припинення права власності, здійснення
володіння, користування й розпорядження майном,
а також захист законних прав власника [21, с.212].
Та оскільки при утворенні власності держави, Автономної республіки Крим і територіальних громад застосовується, зокрема, такий спосіб, як стягнення податків і формування бюджету,
що потребує свого врахування в цій правовій конструкції, то право власності можна вважати вже не
тільки категорією приватного права, а й певною
мірою публічного. А поряд із приватними механізмами регулювання відносин, у яких існує право
власності, належить використовувати й механізми
публічного права [19, с.36].
На дану думку підштовхує і те, що за новим
Цивільним кодексом від імені держави, Автономної республіки Крим або територіальної громади
права власника здійснюватимуть відповідно створювані ними публічні та приватні суб’єкти [5,
Ст.167-169]. Вже дана норма говорить про те, що
статус даних суб’єктів щодо відносин, в які вони
вступають, регулюється не лише цивільним правом, а й публічними галузями.
Традиційною є думка про те, що даний інститут відноситься винятково до системи цивільного права. Дехто ж з фінансистів вважає, що державні фінанси в матеріальному змісті – це та частина державної власності, яка підлягає спеціальній
юридичній регламентації, регламентації і точно
визначають положення державних фінансів [18,
с.58]. Висловлюючи дану думку, вони виходять з
того, що оскільки публічне право регулює діяльність державних органів, то закономірно, що одна з
галузей указаного права складається з норм, які
регулюють державні фінанси, норми якої дають
можливість здійснювати операції, за допомогою
яких кошти держави використовуються для впливу
на економіку та управління, на соціальне і політичне становище.
Але дехто з учених указує й на те, що природа інституту власності має комплексний характер: поряд з нормами цивільного права, які займають центральне місце і за змістом, і за обсягом,
до його складу входять норми інших галузей права:
цивільного, трудового, державного, земельного,
кримінального, адміністративного, фінансового
тощо [21, с.212]. На таку думку підштовхує те, що
норми приватного права постійно взаємодоповнюються нормами публічного права стосовно розуміння
права власності, зокрема державної, Автономної республіки Крим і територіальних громад, взаємопроникають і комплексно регулюють механізми реалізації
публічними суб’єктами права власності.

Ще в дорадянські часи В.О.Лєбєдєв висловив думку про те, що закони для фінансової діяльності держави, залежно від характеру її відносин
щодо діяльності інших відомств або приватних
осіб, мають дві форми: 1) чисто державну, або публічного фінансового права (offentliches Finanzrecht), яка являє собою сукупність усіх постанов,
що відносяться до фінансової організації суспільства, що мають корінь у державному праві, в поєднанні з правом законодавчих установ спостерігати
за правильністю здійснення держа-вного господарювання; 2) форму приватного або цивільного права (privates oder bürgerliches Finanzrecht), в якому
держава є суб’єктом приватних, цвільних прав, таких як казна – fiscus” [12, с.136]. І сьогодні, під казною держави або територіальних громад розуміють “право цих суб’єктів на володіння, користування та розпорядження коштами відповідних бюджетів, позабюджетних фондів та іншим майном, не
закріпленим за державними або комунальними органами, підприємствами або установами [10, с.88].
Цілком справедливим і для сучасних умов
господарювання можна вважати припущення
Є.А.Ровінського, що, зокрема, в основі концепції
“держави-казни” лежить змішання питань: 1) держави як юридичної особи; 2) держави як суб’єкта
права державної власності; 3) держави – суб’єкта
управління [17, с.151]. Однак справедливе і зауваження, що ці питання взаємопов’язані та взаємозалежні. Сукупність правових норм, що регулюють
дані питання, складає основу системного уявлення
про фінансову діяльність держави і відображають
різні її грані як предмета фінансового права. Відомий фінансист М.І.Піскотін, зокрема, також справедливо відзначав, що “формування доходів бюджету та використання його ресурсів опосередковується іншими інститутами фінансового права та
іншими галуззями права” [15, с.53].
Комплексність регулювання інституту власності підтверджує і те, що, на відміну від інших
суб’єктів власності, суб’єктивні повноваження публічних суб’єктів мають ряд особливостей, які закріплені саме в нормах публічних галузей права.
Комплексність регулювання вказаного явища зумовлена різносторонністю явища. При явній комплексності, взаємопроникненні норм різних галузей права дані норми не змішуються і не утворюють єдину цілісність, оскільки кожна має власний
предмет регулювання. Так, норми цивільного права закріплюють належність публічних фондів коштів до державної власності, рівний захист прав
суб’єктів державної власності перед законом тощо,
норми ж фінансового права закріплюють за державою, Автономною Республікою Крим та органами
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місцевого самоврядування владні (політичні) повноваження щодо мобілізації, розподілу та використання публічних власних фондів коштів, як функцій, які дещо перекликаються з їх правомочностями як власників (представників власників).
Формування комплексних галузей (інститутів) пов’язується з існуванням “прикордонних”
інститутів права, як це має місце в цивільному праві [15, с.243]. Отже, і право власності на публічні
фонди коштів у системі права України належить до
інституту власності, що є складовим елементом цивільного права, хоч і має “прикордонний” характер.
Держава, Автономна республіка Крим і територіальні громади стосовно власних грошових
фондів можуть: 1) вчиняти щодо цього майна не
просто будь-які дії, що не суперечать закону, а лише ті дії, які визначені законом і в законному порядку, врегульованому в бюджетно-процесуальному (або загалом фінансовому) законодавстві; 2)
суб’єктивне право власності реалізується не одним
суб’єктом, а цілим колом, що за фінансовоправовим законодавством визначається як система
органів фінансової діяльності держави, які реалізують правомочності по володінню, розпорядженню або користуванню відповідними фінансовими публічними фондами коштів; 3) у правовідношенні власності на публічні фінансові фонди
коштів вказані суб’єкти протистоять абсолютно
всім іншим третім особам, оскільки на території
держави практично не існує дієздатного суб’єкта,
частину власності якого б, наприклад, шляхом
оподаткування, регулярно не “привласнювала”
держава, Автономна республіка Крим або певна
територіальна громада; 4) підхід до формування
власності приватних та публічних суб’єктів на кошти, з яких формуються фінансові фонди, діаметрально протилежний: якщо у держави від оподаткування залежить, скільки вона отримає у власність, то у приватних власників - скільки у них залишиться [19, с.36]; 5) держава (наприклад, в особі
уряду) зобов’язана звітувати перед усіма іншими
суб’єктами (наприклад, в особі парламенту), про
те, як вона здійснювала правомочності по володінню, розпорядженню та користуванню фінансовими
фондами держави і є відповідальною перед народом України за ефективність управління даним
майном, в той час як приватні суб’єкти власності
здійснюють правомочності по володінню, розпорядженню та користуванню на власний ризик.
Це вказує на те, що різні форми власності різняться не лише за суб’єктами, а є різними за суттю, оскільки різняться також складом прав (повноважень), якими наділені дані суб’єкти, що свідчить
про їх нерівноправність. Згідно ж із Законом Укра90

їни “Про власність” всі форми власності є рівноправними [6, п.4 Ст.2]. Але, на відміну від указаного Закону, у Конституції України йдеться не про
рівноправність форм власності, а про рівність перед законом усіх суб'єктів права власності [1, ч.4
Ст.13] та про рівні умови розвитку [1, Ст.116]. З
цього приводу у своєму рішенні Конституційний
суд України наголошував на тому, що зазначені новели зумовлюють необхідність внесення відповідних змін до Закону України “Про власність” [7].
Щодо суб’єктивних обов’язків у відносинах
власності, то, відповідно до теорії цивільного права, абсолютний характер правовідношення власності забезпечується тим, що абсолютно всі особи,
які не є власниками визначеного майна, розглядаються як зобов’язані суб’єкти, повинні забезпечувати зі свого боку поведінку, яка б не перешкоджала власнику здійснювати його суб’єктивне право.
Так, за характером поведінки суб’єктивний обов’язок усіх інших у правовідношенні державної або
комунальної власності не перешкоджати власнику
здійснювати його суб’єктивне право, не є аналогічним суб’єктивному обов’язку третіх осіб стосовно
приватного власника. Зокрема, тому, що по відношенню до публічного власника треті особи очікують від нього забезпечення публічних (суспільних) інтересів. При тому, що приватний власник
реалізує правомочності у власних інтересах, але не
може використовувати право власності на шкоду
інтересам суспільства [4, Ст. 319].
Однак варто розмежовувати діяльність держави як виразника інтересу та діяльність держави
як власника визначеного майна. Володіючи різними видами майна (переданого державним підприємствам, акціями и долями участі в господарських
спілках, нерухомістю та іншими майном), держава
має власний інтерес в ефективному використанні
свого майна [8, с.140]. У держави не може бути
власного інтересу, оскільки державні інтереси є
фокусуванням через діяльність держави інтересів
окремих соціальних суб’єктів [11, с.94].
Аналіз прав та обов’язків держави, Автономної республіки Крим і територіальної громади
як власників, а саме змісту правовідношення державної або комунальної власності на фінансові фонди коштів приводить до висновку, що вказані
суб’єкти не є абсолютними власниками, а володіють даним майном “відносно” [22, Р. 20], оскільки,
по-перше, публічні фонди коштів формуються переважно шляхом оподаткування приватних
суб’єктів не для того, щоб публічні суб’єкти власності “мирно володіли ними”, а з метою розподілу
та перерозподілу даних фондів в інтересах даного
ж суспільства (публічних інтересах [8, с.140]) при
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додержанні принципу пріоритету видатків над доходами; а, по-друге, правомочності власника публічного фонду коштів не є невизначеними в часі, а
тривають визначений час – один рік, та роздроблені між різними компетентними державними органами (бюджетними установами), що визначені в
бюджетному законодавстві та відносяться до різних гілок влади або місцевого самоврядування і в
своїй діяльності часто протистоять один одному.
На нашу думку, в фінансовому праві державу, Автономну республіку Крим і територіальні
громади як власників публічних фондів коштів
більш доцільно аналізувати, не виходячи з погляду
інституціональної концепції держави як юридичної
персоніфікації нації відповідно до якої держава –
це “апарат публічної влади, державно-правові органи, що здійснюють державну владу” (надбудова), а базуватись на субстанціональній концепції
вчення про державу як “організоване в певній корпорації населення, що функціонує в просторі та
часі”, субстанцією якої є народ України, який сформував державні інституції та наділив їх визначеними повноваженнями. Оскільки уособленням
власника державної форми власності є уряд держави, те, що саме парламент має право приймати Закон про Державний бюджет України, вказує на те,
що “лише народ через своїх виборних представників може в результаті розпоряджатися державними
фінансовими ресурсами як значною частиною національного доходу, що створюється його працею”
[15, с.250], чим виявляє свою участь у розпорядженні даною власністю.
Аргументом даної позиції, може також слугувати поширений вислів: “держави приходять та
відходять, а країна та народ залишаються”. Сам
факт існування держави фінансових відносин не
породжує [14, с.36]. Державна власність є не стільки атрибутом державних інституцій і організаційної форми держави, яка може бути змінена або замінена, скільки об’єктивно є елементом саме внутрішнього валового продукту (національного продукту), що виробляється зусиллями народу, який
проживає на території визначеної країни. Якщо ж
інститути державної влади погано, не в інтересах
народу, розпоряджаються національними багатствами, то народ має природне право таку владу змінити. Це нормальний демократичний процес.
Усе вищевказане свідчить про те, що фінансові грошові ресурси держави в Конституції
помилково не було віднесено до об’єктів власності
Народу України. Держава ж як владний суб'єкт для
її безперебійного функціонування повинна постійно здійснювати лише управління фінансовою діяльністю, мобілізовувати, розподі-ляти і використо-

вувати вказані кошти, які є частиною внутрішнього
валового продукту і національного доходу країни, і
за допомогою законодавства розпоряджатися даним майном (у даному випадку це майно — кошти) [9, с.30].
Висновки. Право власності на публічні фонди коштів у системі права України належить до
інституту власності, що є складовим елементом
цивільного права. Однак потрібно також відзначити “прикордонний” характер даної єдності норм,
який викликаний тим, що публічні фонди коштів у
системі права України є тією частиною державної
власності, яка підлягає спеціальній юридичній регламентації нормами фінансового права, які точно
визначають положення державних фінансів, регулюють механізми реалізації публічними суб’єктами права власності та їх повноваження щодо мобілізації, розподілу та використання публічних власних фондів коштів, як функцій, які дещо перегукуються з їх правомочностями з реалізації права
власності. І держава, і Автономна Республіка
Крим, і органи місцевого самоврядування здійснюючи фінансову діяльність представляють інтереси власників публічних фондів коштів. Оскільки,
сміливо можна стверджувати, що саме Народ
України є реальним, справжнім публічним власником фінансових фондів коштів державної форми
власності в Україні, як таких, що створені спільними зусиллями. Щодо власності територіальних
громад на місцеві публічні фонди коштів, то в самій назві даної форми власності вказується справжній її власник – територіальна громада.
Вказана концепція дозволяє уникнути багатьох протиріч, оскільки тільки так і можливо врахувати особливості всієї гами відносин, у яких знаходиться держава, Автономна Республіка Крим і
територіальні громади як публічні власники відповідних публічних бюджетних і позабюджетних фондів
коштів, і об'єктивно з'ясувати стан їх власності і те,
що вони повинні реалізовувати дані правомочності в
публічних інтересах відповідно Народу України загалом, і територіальних громад, зокрема.
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FUNDS IN THE LEGAL SYSTEM OF UKRAINE
Summary
The present article is dedicated to the problems connected with the place of law of property on the
public funds in the legal system of Ukraine. The Ukrainian subjects of law of property on public funds are
analyzed. The objective law of property on public funds is a part of the institute of property connected with
civil law. It was underlined that the public funds are the very part of the state property regulated by the special norms of financial law.
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ФІНАНСУВАННЯ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Постановка проблеми. За останнє десятиріччя наше суспільство багато разів звертало
увагу на проблему реформування, розвиток або
модернізацію освіти, і кожний раз у центрі обговорення стояли проблеми кадрового забезпечення системи освіти та її фінансування. Від фінансування у великій мірі залежить розвиток усіх
напрямів освітньої галузі і вищих навчальних
закладів, зокрема.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблемі фінансування освіти присвятили свої
дослідження науковці В.А.Андрущенко, О.П.Василик, О.М.Горбунова, Л.К.Воронова, П.В.Мельник, Н.І.Хімічева та інші. Разом з цим, теоретичні, методологічні та практичні питання фінансування освіти в освітній галузі в цілому та вищих
навчальних закладах не в повній мірі вивчені,
досліджені та узагальнені, особливо у нових ринкових умовах господарювання.
Мета статті. У Законі України “Про вищу
освіту” і в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті визначені основні
принципи державної політики щодо функціонування системи вищої освіти, серед яких важливе
місце займає фінансування вищих навчальних
закладів (далі ВНЗ), у т.ч. законодавчо визначено
основний шлях фінансування ВНЗ державної
форми власності — за рахунок коштів Державного бюджету України. Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою освітою
за напрямами і спеціальностями відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів та науковопедагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації визначаються у законі про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік.
Виклад основого матеріалу дослідження.
Спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади у галузі освіти і науки та інші
центральні органи виконавчої влади беруть
участь у встановленні нормативів матеріальнотехнічного, фінансового та іншого забезпечення
вищих навчальних закладів, диференційованих
залежно від статусу, рівня акредитації, типу вищого навчального закладу, напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, та наукових напрямів підготовки наукових і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів у
вищих навчальних закладах державної форми
власності здійснюється в обсягах, необхідних
для забезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менш як ста студентів у вищих навчальних закладах І і ІІ рівнів акредитації
та ста вісімдесяти студентів у вищих навчальних
закладах ІІІ і ІV рівнів акредитації.
Вищі навчальні заклади приватної форми
власності фінансуються їх власниками. Для фінансування вищих навчальних закладів можуть
залучатися додаткові джерела фінансування, не
заборонені законодавством.
Законом встановлюються джерела, обсяги
та види надходжень, які не є об’єктом оподаткування для навчальних закладів усіх форм власності, а також встановлюються пільги щодо сплати
податків і зборів для вищих навчальних закладів
та осіб, які надають їм благодійну допомогу.
Система фінансового забезпечення освіти
має створити стабільніші передумови для розвитку всіх напрямів галузі з метою формування високого освітнього рівня української нації. Досягнення цієї мети передбачає реалізацію таких завдань: формування багатоканальної системи фінансового забезпечення освіти; визначення фінансування освіти як пріоритетного напряму
державних видатків; усебічне стимулювання інвестицій юридичних і фізичних осіб у розвиток
освіти та оплати освітніх послуг; створення сучасної системи праці в галузі освіти на основі
визнання особливого статусу вчителя і викладача; забезпечення ефективності використання
коштів на функціонування й розвиток освіти.
Для сфери освіти характерний свій специфічний механізм фінансування. Специфіка його
пов’язана з особливостями формування й використання коштів в освітній сфері, в кожній освітній ланці та в різних навчальних закладах зокрема. Освітні заклади нашої держави в переважній більшості є бюджетними організаціями, і цим
зумовлюється вся система їх фінансування. До
початку 90 років минулого століття, коли панувала командно-адміністративна система Радянського Союзу, формування фінансової бази осві-
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ти здійснювалося із двох джерел: левова частина
із державного бюджету, а також із засобів державних підприємств, колгоспів та інших організацій. За роки незалежності України, особливо останні 5-7 років, з’явилося нове джерело,
окрім бюджетного фінансування — це власні
кошти, які вищі навчальні заклади отримують від
платних послуг. Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами та бюджетними науковими установами,
відображено у відповідних Постановах Кабінету
Міністрів України від 20 січня 1997р. № 38 та №
1180 від 28 липня 2003р. Отже, формування нового механізму фінансування освіти супроводжується механізмом бюджетних коштів і залученням до сфери вищої освіти позабюджетних
ресурсів із різних джерел.
Відповідно до частини четвертої статті 61
Закону України “Про освіту”, пункту 85 Положення про державний вищий заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.09.1996 № 1074 затверджено перелік платних послуг, до яких відносять: 1) навчання іноземних і вітчизняних студентів у вищих навчальних закладах понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому (на
умовах контракту з фізичними та юридичними
особами); 2) здобуття другої вищої освіти, другої
кваліфікації молодшого спеціаліста, крім випадків, передбачених законодавством; 3) післядипломна освіта понад державне замовлення; 4) підготовка робітників різних професій понад державне замовлення; 5) навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів; 6) переведення з одного до іншого вищого навчального закладу та поновлення на навчання студентів, за винятком осіб, які перебували в академічній відпустці та переводяться або поновлюються
з об’єктивних причин; 7) повторне вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів.
Досить поширеними стали й такі форми, як
оренда приміщень, платні послуги наукових
установ, що функціонують у структурі ВНЗ ІІІІV рівнів акредитації, платні послуги у сфері
міжнародного співробітництва, у сфері фізичної
культури і спорту, транспортних послуг, житлово-комунальних послуг та інші послуги, що
надають освітні заклади України. Бюджет держави не в змозі забезпечити новою мірою фінансування, тому навчальні заклади змушені
шукати додаткові джерела фінансування. На нашу думку, вищим навчальним закладам, окрім
визначених у нормативних документах освітніх
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послуг, варто дозволити надання права самостійно
знаходити додаткові джерела фінансування, як це
має місце у високорозвинених державах, наприклад США, Франції та ін., що в кінцевому підсумку вплине на якість підготовки фахівців.
Але додаткові послуги, що надають ВНЗ
можуть привести не до збільшення фінансування
в цілому, а навіть до зменшення. Так, незважаючи на суттєве збільшення показників прийому
на навчання за кошти державного бюджету, кількість студентів, що вступили у 2002 році на
платній основі, переважає чисельність студентів,
що навчається на бюджетній основі. Це не вписується у вимогу статті 23 Закону “Про вищу
освіту”, про співвідношення 51:49% між студентами, що навчаються за держзамовленням і на
комерційній основі. Підрахунки Міністерства
освіти і науки України показують, що якби у
2002 році ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації дотримувались вимог цієї статті, то кількість прийнятих
на перший курс у порівнянні з 2001р. скоротилась би на 66 тисяч осіб. У такій ситуації за 5 років контингент студентів зменшиться на 330 тисяч. Із розрахунку вартості підготовки одного студента-платника в середньому на рік 2500 грн. система вищих навчальних закладів втратить реальні
інвестиції у 825 млн. гривень, 330 тисяч молодих
людей не отримає вищу освіту. Великих інтелектуальних втрат зазнає і держава. Тому в своїх пропозиціях щодо змін до Закону “Про вищу освіту” міністерство просить зняти цю норму [3].
Поряд з цим існує ще одна небезпека для
вищої школи, що пов’язана з прийомом на платній основі. Так, Міністерство фінансів України
та Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції протягом останніх років порушують питання про зміну статусу вищих навчальних закладів. Пропонується позбавити їх статусу бюджетної установи і перетворити в організації отримувача бюджету. Звідси випливає цілий ряд негативних наслідків щодо оподаткування, пенсійного забезпечення й т.ін. Навіть
найбільш потужні на сьогодні ВНЗ, для яких
обсяги фінансових надходжень за рахунок надання платних послуг становлять понад 80%, не
зможуть нормально функціонувати в новому статусі. А що говорити про ті, які мають 10-40%
надходжень? У доповіді Міністра освіти і науки
України Кременя В.Г. на підсумковій колегії
Міністерства освіти і науки України 28.02.2003р.
зазначено, що система економічних відносин у
вищій школі має бути переглянута.
Висновки. Реформування має проводитись
на науковій основі, комплексно, а не зводитись
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до примітивного зменшення фінансування різними способами. Вже сьогодні можна було б
розробити ринкові схеми ефективного використання вузами позабюджетних коштів, створення
фондів, розширення можливостей щодо використання депозитних рахунків, включення в собівартість продукції витрат на проведення різних
видів практик студентів і т.ін. На нашу думку, ці
та інші пропозиції могли б найти своє відображення в змінах до Закону України “Про вищу
освіту”. Формування нового фінансового механізму діяльності вищих навчальних закладів нашої держави, безумовно, потребує вдосконалення нормативно-правової бази, перегляду економічних і юридичних важелів впливу держави на
систему освіти. На сьогодні найактуальнішим
залишається законодавче сприяння саморозвиткові ВНЗ і появі нових джерел їх фінансування,
прийняття нормальної для ринкової економіки
системи оподаткування, а особливо, що стосується обкладання податком матеріальної допомоги, стипендії благодійних фондів для підтримки
талановитої молоді і т.ін. Потрібно розробити і
впровадити механізм адресної підтримки талановитої молоді, заправадивши, окрім академічної, і
соціальні стипендії.
Вже сьогодні потрібно звернути увагу на
актуальність виявлення нетрадиційних джерел
фінансування освіти. Одним з нетрадиційних
джерел фінансування є банківська система, оскільки вона зацікавлена у розв’язанні проблем
освіти і вищої, зокрема, оскільки підтримка ВНЗ
— це інвестиції в майбутнє. Відомо, що банк, як
кредитна установа — це посередник у відносинах населення, бізнесу і влади. За допомогою
банку як громадського інституту, своєрідної кровоносної системи економіки, підтримується соціальний і економічний баланс у суспільстві, створюються стимули для ділової активності. Банки і
ВНЗ можуть у недалекому майбутньому стати
партнерами. Серед виправданих напрямів співробітництва банків із ВНЗ є соціальні проекти з

виплати стипендії студентам і заробітної плати
викладацькому складу з використанням пластикових карток. Очевидна економічна вигода для
всіх учасників (не треба витрачати кошти на переведення грошей у готівку, інкасацію і супровід
грошових коштів, зниження витрат бухгалтерії,
відсутність депонування невиданої заробітної
плати чи стипендій, нарахування процентів на
рахунки до запитання).
Перспективною є програма вексельного
кредитування навчання, активно просувається
така послуга банків, як вклади, спрямовані на накопичення грошових коштів для оплати навчання у ВНЗ. Значний інтерес викликає випуск
вищими навчальними закладами іменних облігаційних позик. З одного боку, це форма накопичення грошових коштів населення для оплати навчання, з другої — форма кредитування навчального закладу за рахунок коштів населення. Це
питання на сьогодні не опрацьоване законодавчо
і потребує ретельного розгляду як на державному, так і на регіональному рівнях. Стає очевидним, що тільки залучення додаткових коштів
забезпечить динамічне функціонування науковоосвітньої сфери як основи інноваційної моделі
економічного зростання.
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БЮДЖЕТНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ, СКЛАД,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ
Постановка проблеми. Особливе місце в
державі належить бюджету, який забезпечує її
соціально-економічний розвиток.
Метою наукової статті є теоретичне дослідження нового виду правопорушень – бюджетного, визначення його сутності та уточнення
даного поняття на законодавчому рівні. Для досягнення мети перед автором постали такі завдання: дослідити закріплене в бюджетному законодавстві визначення бюджетного правопорушення; проаналізувати ознаки бюджетного правопорушення; визначити елементи складу правопорушення та відповідальність за його вчинення. Правопорушення в бюджетному процесі є
одним із суттєвих чинників, що негативно впливає на встановлення і підтримання фінансового
порядку в державі. Можна стверджувати, що на
кожній стадії бюджетного процесу можуть виникати бюджетні правопорушення.
Виклад основого матеріалу дослідження.
До прийняття Бюджетного кодексу України питання про бюджетні правопорушення не мали
такої актуальності, тому фактично не були в
центрі уваги вчених. Але це не означає, що на
практиці не існувало таких правопорушень. Вони
вчинялися на кожній стадії бюджетного процесу
і полягали в порушенні як нормативних актів, які
безпосередньо врегульовували порядок складання проектів бюджетів, так і самого Закону про
Державний бюджет на відповідний рік. Так, порушення термінів прийняття Закону України про
Державний бюджет на відповідний рік призводило до того, що бюджет був нереальним, а
це могло привести до розладу всієї фінансової
системи держави. Наприклад, у 1992 році затверджено бюджет, який був нереальним, як у цифрах виконання, так і за структурою, балансовими
співвідношеннями на кінець року.
Найбільша кількість правопорушень скоюється під час найдовшої стадії бюджетного процесу – виконання бюджету. Актуальними та болючими правопорушеннями є нецільове, неефективне, незаконне використання бюджетних коштів. Так, лише органами державної контрольноревізійної служби виявлено незаконного і нецільового витрачання бюджетних коштів у 1996 р.
– 500 млн. грн., у 2000 р. – 900 млн. грн., у 2001
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р. – 300 млн. грн. У 2002 році факти нецільового
використання бюджетних коштів або недотримання порядку проведення операцій з ними, виявлено на 1774 підприємствах [2].
За таких обставин держава залишається в
скрутному економічному становищі, а порушники бюджетного законодавства спустошують
бюджет та уникають відповідальності. Отже,
неможливо залишити без уваги велику кількість
правопорушень, які мають місце на таких стадіях
бюджетного процесу, як складання проектів бюджетів, розгляд і прийняття Закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети, оскільки вони тягнуть негативні наслідки
для інших стадій. А саме: несвоєчасна розробка
проектів бюджетів, їх прийняття та внесення
змін, які суперечать Конституції України, а це,
як відомо, властиве кожній державі, призводить
у подальшому до неналежного їх виконання.
Наприклад, Закон України “Про Державний бюджет України на 2000 рік” прийнято 17
лютого 2000 року та введено в дію з дня опублікування – 14 березня 2000 року, за винятком
окремих статей, які набули чинності з першого
січня 2000 року, що призвело до правових неузгодженостей при виконанні бюджетів у першому кварталі 2000 року. Виконання Закону
України “Про Державний бюджет України на
2000 рік” здійснювалося в умовах чинності неоднозначних і суперечливих правових норм різних законів, які регулювали тотожні бюджетні
відносини, постійної зміни протягом бюджетного року чинних правових норм, на яких грунтувалися показники державного бюджету, та запровадження практики внесення змін до цього
закону після закінчення бюджетного року. Це
призводило до того, що Кабінет Міністрів України, інші центральні органи виконавчої влади
мали змогу довільно, на свій розсуд, тлумачити
норми законодавства і видавати нормативноправові акти на виконання Закону України “Про
Державний бюджет України на 2000 рік” з грубим порушенням чинного законодавства та унеможливлення виконання норм цього закону в
повному обсязі. До Закону України “Про Державний бюджет України на 2000 рік” упродовж
2000 року неодноразово вносилися зміни та до-
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повнення. Із 297 прийнятих Верховною Радою
України у 2000 році законів України, 38 мали
безпосередній вплив на виконання дохідної чи
видаткової частини Державного бюджету України. При ухваленні норм указаних законів не
завжди враховувалися норми чинного законодавства [3, c.7-9].
Причинами порушень бюджетної дисципліни є як недотримання норм бюджетного законодавства, так і відсутність належної вимогливості до розпорядників коштів та їх одержувачів,
відсутність чіткого закріпленого законодавством
визначення “бюджетне правопорушення”, не
встановлення виду відповідальності та кола
суб’єктів, що можуть бути покарані.
Кроком до розв’язання проблемних питань
стало прийняття Бюджетного кодексу України,
який закріпив законодавчо поняття “бюджетне
правопорушення” та визначив відповідальність
за бюджетні правопорушення. У ньому вказано,
що бюджетне правопорушення – це недотримання учасниками бюджетного процесу встановленого цим Кодексом та іншими нормативноправовими актами порядку складання, розгляду,
затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету [1, c.204].
До речі, дане визначення неточне, оскільки воно
неправильно визначає назви стадій бюджетного
процесу, які передбачені статтею 19 Бюджетного
кодексу України. Отже, під бюджетним правопорушенням належить розуміти недотримання учасником бюджетного процесу встановленого цим
Кодексом та іншими нормативно-правовими актами порядку складання проектів бюджетів, розгляду та прийняття Закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети, виконання бюджету, внесення змін до Закону про
Державний бюджет, рішення про місцеві бюджети, підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.
Як і будь-яке правопорушення, бюджетне
правопорушення має певні ознаки:
1. Протиправність – поведінка суб’єкта,
спрямована на порушення норм права. Вчинити
правопорушення – значить “переступити” право.
Отже, діяльність учасників бюджетного процесу
не відповідає Бюджетному кодексу України та
іншим нормативно-правовим актам, які регулюють порядок складання, розгляду, затвердження,
внесення змін, виконання бюджету чи звіту про
виконання бюджету.
До такої протиправної поведінки можна
віднести, наприклад, недотримання термінів на
відповідних стадіях бюджетного процесу (не-

вчасне затвердження проекту Державного бюджету Верховною Радою України чи прийняття
рішення про місцевий бюджет); несвоєчасне і
неповне подання звітності про виконання бюджету (порушення порядку та термінів складання
звіту органами виконавчої влади); нецільове, неефективне, незаконне використання бюджетних
коштів розпорядником та одержувачем коштів
тощо. Дана протиправність повинна виявлятися в
діях або бездіяльності учасників і бути закріплена законодавчо.
2. Правопорушенням визнається лише
винне діяння. Для цього треба визначити коло
суб’єктів і діяння, які можуть бути протиправними при їх скоєнні. По-перше, діяння – вольовий акт поведінки певної особи. По-друге, дане
правопорушення може виражатися в поведінці
учасників бюджетного процесу як у діях, так і в
бездіяльності. Дія – невиконання вимог, передбачених нормативно-правовими актами (використання коштів бюджету на цілі непередбачені
Законом про Державний бюджет України або в
обсягах, що перевищують межі видатків). Бездіяльність – пасивне невиконання обов’язків, передбачених законодавством (невжиття заходів до
осіб, що вчинили правопорушення). Це свідчить
про те, що такі суб’єкти не усвідомлюють важливість наданих їм повноважень і легковажно
відносяться до виконання своїх обов’язків, до
прав та інтересів суспільства і держави. При реалізації наданих їм повноважень учасники бюджетного процесу повинні внутрішньо відчувати
свої протиправні вчинки. Це надасть змогу зменшити кількість бюджетних правопорушень.
3. Бюджетні правопорушення суспільношкідливі своєю типовістю. Вони порушують нормальний ритм життєдіяльності держави та суспільства. Суспільна шкідливість чи небезпечність полягає в тому, що це правопорушення
посягає на важливі цінності суспільства, на умови його існування. Завдається велика шкода державі, забезпеченню її завдань, функцій, соціально-економічному, політичному життю, оскільки бюджет є єдиним джерелом утворення та
розподілу фінансових ресурсів.
4. Правопорушення повинно тягнути за собою застосування відповідальності. Бюджетний
кодекс України обходить стороною питання відповідальності. Стаття 121 Бюджетного кодексу
України лише містить перелік видів відповідальності. У ньому зазначено, що особи, винні у
порушенні бюджетного законодавства, несуть
цивільну, дисциплінарну, адміністративну або
кримінальну відповідальність згідно з законами
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України. На нашу думку, дану статтю необхідно
конкретизувати, оскільки кожен вид бюджетного
правопорушення потребує встановлення виду
відповідальності. Також не можливо залишити
без уваги такий особливий вид юридичної відповідальності, як фінансово-правову, яка відрізняється від інших видів своєю метою та завданнями. Це, перш за все, забезпечення законності у
сфері фінансових правовідносин, дотримання
суб’єктами встановленого порядку мобілізації,
розподілу і використання фондів коштів. Адже за
дані види бюджетних правопорушень може застосовуватися фінансова відповідальність, зокрема, наприклад, призупинення операцій з бюджетними коштами. Отже, у Бюджетному кодексі України необхідно вказати на існування фінансово-правової відповідальності. Це призведе
до її визнання як ученими, так і практиками.
Будь-які правопорушення, включаючи
бюджетні, характеризуються наявністю складу
правопорушення (об’єкт, суб’єкт, об’єктивна та
суб’єктивна сторона). Поняття об’єкта правопорушення є одним із важливих понять загальної
теорії правопорушення. Кожне правопорушення
є посяганням на визначений об’єкт. Об’єктом
бюджетного правопорушення є бюджетна система України, принципи її побудови, бюджетний
процес і міжбюджетні відносини. Предмет охоплюють бюджетні кошти – доходи бюджетів, що
утворюються за рахунок різноманітних податкових і неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом, трансфертів.
До безпосереднього об’єкта правопорушення можна віднести недотримання встановленого порядку складання проектів бюджетів,
розгляду та прийняття Закону про Державний
бюджет України, рішень про місцеві бюджети,
виконання бюджету тощо, наприклад, нецільове
використання бюджетних коштів; несвоєчасне та
неповне подання звітності про виконання бюджету, невиконання вимог щодо бухгалтерського
обліку, складання звітності та внутрішнього фінансового контролю за бюджетними коштами і недотримання порядку перерахування цих коштів.
Виходячи з визначення бюджетного правопорушення, яке дано у статті 116 Бюджетного
кодексу України, суб’єктом є учасник бюджетного процесу. Статтею 20 даного Кодексу до
учасників бюджетного процесу віднесено органи
та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями. Відповідно такими повноваженнями наділені Верховна Рада України, Кабінет
Міністрів України, Державне казначейство України, Міністерство фінансів України, Державна
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контрольно-ревізійна служба, розпорядники та
одержувачі коштів тощо. А це означає, що ці органи та посадові особи повинні нести відповідальність за вчинення бюджетних правопорушень. Як зазначалося, Кодексом передбачено,
що особи, винні у порушенні бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність.
У той же час Кодекс, обмежуючись загальними
фразами, не чітко визначає вид відповідальності
кожного учасника бюджетного процесу. В ньому
встановлено відповідальність розпорядників чи
одержувачів за нецільове використання бюджетних коштів. До таких осіб відносяться керівники
установ, яким надано право розпоряджатися затвердженими для них бюджетними коштами відповідно до асигнувань, установлених у кошторисах і планах асигнувань.
За обсягом наданих прав розпорядники поділяються на головних розпорядників коштів
бюджету та розпорядників коштів бюджету нижчого рівня. Головний розпорядник коштів бюджету – це розпорядник, якому затверджуються
бюджетні призначення у відповідному бюджеті,
що має право витрачати кошти бюджету на
утримання апарату установи, яку очолює, і на
централізовані заходи, що здійснюються безпосередньо цією установою, розподіляти надані
йому кошти між розпорядниками нижчого рівня,
а також затверджувати їх кошториси і плани асигнувань. Розпорядник коштів бюджету нижчого
рівня – це розпорядник, який у своїй діяльності
підпорядкований відвідному головному розпоряднику. Отже, суб’єктами недотримання вимог
щодо пропорційного скорочення видатків бюджету та недотримання вимог фінансування видатків бюджету можуть бути тільки посадові
особи. Окремими статтями визначено, за яке
конкретно бюджетне правопорушення будуть
нести відповідальність органи Державного казначейства (їх керівники) та відповідальність органів місцевого самоврядування за порушення
бюджетного планування. Так, органи Державного
казначейства України відповідно до закону несуть
відповідальність за невиконання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів. Статтею 121 Бюджетного кодексу України передбачено накладення цивільно-правової відповідальності на посадових осіб
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а
також підприємств, установ організацій, які вчинили бюджетні правопорушення.
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На нашу думку, потрібно чіткіше у Бюджетному кодексі України визначити суб’єктів
бюджетного правопорушення, а не посилатися на
загальну фразу “учасники бюджетного процесу”
і встановити відповідно конкретні порушення
бюджетних норм, за які будуть нести відповідальність Верховна Рада України як орган законодавчої влади, який приймає Закон про Державний бюджет України на відповідний рік, наділений правом вносити до нього зміни і доповнення
– за несвоєчасне його прийняття тощо, Кабінет
Міністрів України, наприклад, за несвоєчасне
подання річного звіту про виконання Державного бюджету України чи за незаконне виділення
коштів з резервного фонду бюджету тощо.
Об’єктивна сторона бюджетного правопорушення – характеристика скоєного діяння (активної дії чи бездіяльності). Правопорушення
можуть являти собою активні дії, а саме: прийняття службовою особою рішень, якими передбачається фінансування окремих статей видатків у
розмірах, що перевищують ті, які встановлено
бюджетом, використання бюджетних коштів
усупереч їх цільовому призначенню. Крім цього,
правопорушення може виявлятись у бездіяльності. До таких правопорушень можна віднести,
наприклад, не прийняття рішення розпорядниками бюджетних коштів та їх одержувачами щодо скорочення видатків за статтями, тобто легковажне відношення до поставлених вимог у разі,
якщо доходи бюджету скорочуються
Усі форми порушення законодавства про
бюджетну систему тісно взаємопов’язані. Зокрема, пунктом 46 Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і витрат бюджетних
установ та організацій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000
р. [4, c.40], передбачено, що зміни до кошторису
і плану асигнувань вносяться у разі: необхідності
перерозподілу видатків за економічною класифікацією; прийняття нормативного акта щодо передачі повноважень та бюджетних асигнувань
від одного розпорядника іншому; прийняття рішення щодо розподілу централізованих нерозподілених бюджетних асигнувань між розпорядниками; прийняття рішення щодо скорочення (обмеження) видатків загального фонду бюджету в
цілому на рік тощо. У кожному випадку внесення змін до кошторисів і планів асигнувань
складаються відповідні довідки. При цьому перезатвердження кошторисів і планів асигнувань
необов’язкове. У разі внесення установою змін
до спеціального фонду кошторису довідка за-

тверджується керівником установи, яка затвердила кошторис.
Зміна керівником розмірів і співвідношення видатків затвердженого кошторису з порушенням зазначеного порядку, якщо розмір
окремих із них перевищуватиме затверджений
кошторис, повинна кваліфікуватись як використання посадовою особою бюджетних коштів у
обсягах, що перевищують затверджені межі видатків. При цьому в діянні посадової особи містяться ознаки й інших діянь, недотримання вимог щодо пропорційного фінансування видатків
бюджету (оскільки одні видатки незаконно збільшуються, а інші зменшуються) і використання
бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню. Отже, використання бюджетних коштів у обсягах, що перевищують затверджені межі
видатків, а також непропорційне скорочення видатків бюджету при його дефіциті, як і використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому
призначенню, завжди є водночас і непропорційним фінансуванням видатків бюджету. Воно не має
місця лише у випадках, коли перевищення затверджених меж видатків здійснюється пропорційно за
всіма статтями видатків бюджету.
Для ряду складів бюджетного правопорушення досить тільки здійснення діяння, хоча
воно і не спричинило шкідливих наслідків. До
таких правопорушень можна віднести, наприклад, правопорушення на стадії складання, розгляду та затвердження звітності про виконання
бюджету. На перший погляд, можливо, великої
ролі тут не відіграє термін подачі звіту та його
затвердження, але, якщо досить чітко буде проведено аналіз стану виконання бюджету з метою
виявлення недоліків, помилок для уникнення
цього при складанні бюджетів на наступний період, то це може призвести до необгрунтованого
завищення певних показників ще на стадії складання проектів бюджетів.
Суб’єктивна сторона бюджетного правопорушення характеризується наявністю вини,
відношенням особи до скоєного діяння, яке може
проявлятися у формі умислу та необережності.
Правопорушення визнається вчиненим навмисне, якщо особа, що його вчинила, передбачала його шкідливі чи небезпечні наслідки і бажала їх настання. Наприклад, фінансування витрат понад установлені ліміти; використання
бюджетних коштів в обсягах, які перевищують
межі видатків, та інші. Правопорушення вважається вчиненим з необережності, якщо особа передбачала можливість настання шкідливих чи
небезпечних наслідків свого діяння, але самовпе-
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внено розраховувала на їхнє запобігання. Наприклад, недотримання порядку перерахування бюджетних коштів; несвоєчасне складання та подання звітності. Учасники бюджетного процесу
на кожній зі стадій повинні усвідомлювати наслідки своєї протиправної поведінки. Деякі бюджетні правопорушення скоюються внаслідок
недбалого відношення суб’єктів до виконання
своїх обов’язків.
Висновок. Бюджетний кодекс України,
який є базовим, тобто спеціальним нормативноправовим актом у сфері бюджетних правовідносин, потребує вдосконалення, а саме: 1) чіткіше
сформулювати визначення “бюджетне правопорушення”; 2) ввести повний і винятковий перелік
бюджетних правопорушень; 3) визначити коло
суб’єктів, які можуть вчиняти бюджетні правопорушення на всіх стадіях бюджетного процесу
(оскільки в Кодексі зосереджена увага на одній
зі стадій – виконання); 4) установити конкретні
види санкцій, що будуть застосовуватися за кожне бюджетне правопорушення; 5) сформувати
ознаки кожного із елементів складу правопору-

шення, що надасть можливість визначити види
бюджетних правопорушень.
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ЗАКОНОДАВСТВО З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ –
ОСНОВНА ФОРМА ПОДАТКОВОГО ПРАВА
Постановка проблеми. Окрім Конституції України, рішень Конституційного Суду України, важливою формою податкового права є ціла
низка податкових законів, що покликані безпосередньо регулювати податково-правові відносини. Це, насамперед, Закони України „Про систему оподаткування” [7], „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів” [2], „Про податок на додану
вартість” [8], „Про оподаткування прибутку підприємств” [4], „Про акцизний збір” [3], „Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів”
[6], „Про акцизний збір на алкогольні напої та
тютюнові вироби” [5], „Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами” [9], „Про податок з доходів фізичних осіб” [10] та ряд інших.
Податково-правові норми, що містяться у цих законах, складають ядро податкового права України.
Ступінь наукової розробки проблеми. У
радянський період дослідженню тих або інших
аспектів податкового законодавства були присвячені роботи Ю.А.Ровинського [45], С.Д.Ципкіна [50; 51], В.С.Запольського [22], Д.А.Бекерської [13], Г.Л.Мар’яхіна [36], А.Х.Хезретова
[48]. У постсоціалістичний період ці проблеми
знайшли системне дослідження і виклад насамперед у роботах П.С.Пацурківського. Як вірно
зауважила Р.О.Гаврилюк, „він збагатив фінансово-правову науку узагальненнями, оцінками та
висновками щодо юридичної природи, видів, закономірностей та особливостей фінансово-правових норм, способів надання їм чинності, механізмів просторової та посуб’єктної дії, зробленими
з новітніх методологічних позицій на основі аналізу насамперед вітчизняного досвіду трансформації колишньої адміністративно-командної держави у державу правову та безликого радянського суспільства у громадянське суспільство, а також дослідження європейського досвіду податково-правових реформ останньої четвірті ХХ
століття. Ним сформульовані деякі нові методологічні підходи та орієнтири для подальшого дослідження сутності та дії фінансово-правових
норм у цілому і податково-правових норм, зокрема” [20, c.6-7].

З українських дослідників податкового законодавства доцільно виділити М.П.Кучерявенка, який є провідним фахівцем з питань вітчизняної теорії податкового права. Ним започатковано чимало нових перспективних методологічних
підходів до цієї проблеми, зроблені цінні узагальнення, оцінки та висновки, які можна розглядати в
якості критеріїв та орієнтирів усім наступним дослідникам цих проблем [29; 30; 31; 32; 33].
В останні роки помітним явищем у вітчизняній науці фінансового права стали колоритні
оригінальні розвідки з проблем оподаткування та
податкового законодавства Р.О.Гаврилюк, якою
зроблено чимало нових узагальнень, оцінок та
висновків, запропоновано та послідовно реалізується природно-позитивний підхід до теорії і
практики податкового права [19; 20].
Подальший розвиток сучасні підходи до
аналізу податкового законодавства, запропоновані провідними вітчизняними фахівцями з теорії
податкового та фінансового права в цілому, згайшли у монографії О.В.Щербанюк [53], у ряді навчально-методичних видань [12; 44], у кандидатських дисертаціях В.В.Безуглої [11], Т.А.Латковської [35], Н.В.Воротіної [18], В.М.Чебан
[52], М.М.Весельського [16], І.Є.Криницького
[28], О.Г.Свєчнікової [46], Г.В.Бех [14], М.О.Перепелиці [41], В.В.Хохуляка [49] та інших. Водночас податкове законодавство як основну форму податкового права вони не досліджували.
Метою статті є комплексне дослідження
сутності, закономірностей та особливостей податкового законодавства України перехідного періоду до ринкової економіки як основної форми
податкового права.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із постулатів фінансового права є вимога обов’язкового законодавчого оформлення
всіх податків. Податок не може бути встановлений, змінений або відмінений інакше, ніж
законом. Цей юридичний принцип податкового
права закріплюється, як правило, на конституційному рівні або в основних податкових законах
сучасних держав: “Виключно законами України
встановлюються: система оподаткування, податки і збори...” [1, Ст.92]; “Система податків, що
стягуються у федеральний бюджет і загальні
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принципи оподаткування та зборів у Російській
Федерації встановлюються федеральним законом” [25, с.33]; “Право встановлювати податки
(в Іспанії) належать виключно державі і реалізується за допомогою закону” [24, с.79].
В багатьох країнах сплата податків закріплюється в якості конституційного обов’язку громадян. Декларація прав людини і громадянина
(входить до сучасної конституції Франції) присвятила даному питанню дві з 17 своїх статей
[26, с.434]. Чинна Конституція України зазначає:
“Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори
в порядку і розмірах, встановлених законом” [1,
Ст.67]. У конституційних актах окремих країн
зустрічаються спроби пояснити обов’язковий
характер податкового стягнення. “Відчуження
власності допускається тільки з метою загального блага. Воно може здійснюватись лише за
законом чи на підставі закону, що регулює характер і розміри відчуження. Відчуження визначається за справедливим врахуванням інтересів
суспільства та зацікавлених осіб. У випадку спорів про розміри відчуження можна звертатись в
суди загальної компетенції” [37, с.585].
Саме з обов’язковим характером податкових платежів пов’язаний принцип законодавчого
оформлення встановлення податку. Отже, встановлення податку у формі закону дозволяє при
оподаткуванні уникнути порушення іншого базового принципу конституційної системи –
принципу недоторканості приватної власності.
Крім того, створюючи приписи з питань оподаткування у формі закону, державна влада випереджує спроби обговорення податкових операцій на
предмет їх доцільності, оскільки режим законності
передбачає безумовне виконання законів.
Більше того, Верховна Рада України у
статті 1 Закону України «Про систему оподаткування» у його редакції від 19.04.1997 р. встановила, що “Ставки, механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) і пільги
щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування. Податки
і збори (обов’язкові платежі), справляння яких не
передбачено цим Законом, крім визначених Законом України “Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, сплаті не підлягають. Зміни і доповнення до цього Закону,
інших законів України про оподаткування стосовно пільг, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), механізму їх сплати вносяться до
цього Закону, інших законів України про оподаткування не пізніше, ніж за шість місяців до по102

чатку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року. Будьякі податки і збори (обов’язкові платежі), які запроваджуються законами України, мають бути
включені до цього Закону. Всі інші закони України про оподаткування мають відповідати принципам, закладеним у цьому Законі”[7, с.76].
Але у статті 92 Конституції України, яка
має вищу юридичну силу по відношенню до
будь-якого іншого закону України, зазначено, що
“система оподаткування, податки і збори” “встановлюються” “виключно законами України” [1,
Ст.92], без вказівки на те, що це повинні бути
спеціальні податкові закони. Питання про введення норм про оподаткування в “неподаткові”
закони (як правило, це стосується пільг) важливе
не тільки з точки зору доходів бюджету, але й
рівності обов’язків громадян. З позицій статті 24
Конституції України, яка констатує, що “не може
бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за
мовними або іншими ознаками” [1, Ст.24], неможливо виправдати такий неоднаковий підхід до
однакових суб’єктів податкових правовідносин,
внаслідок якого суб’єкти господарювання, що діють, наприклад, у вільних економічних зонах, наділені привілеями не сплачувати ряду податкових
платежів, передбачених неподатковими законами.
З іншого боку, це – пряме порушення конституційних принципів обов’язковості та всезагальності оподаткування. Згідно зі статтею 67
Конституції України, “кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах,
встановлених законами” [1, Ст.67]. Якими саме
законами – спеціальними податковими чи законами про запровадження вільних економічних
зон і спеціальних зон інвестиційної діяльності?
Адже одночасно вимоги обох законів виконати
неможливо – вони колізійні, а нерідко – взаємовиключні. Тим не менше, юридична сила норм
податкового права, що містяться в податкових
законах та у законах, не присвячених спеціально
оподаткуванню, однакова. Також малоймовірно,
на нашу думку, визнати закон про податки “спеціальним” по відношенню до “неподаткового”
закону, який визначає особливості оподаткування у конкретних випадках, і на цій підставі не
застосовувати неподатковий закон. На нашу думку, дана проблема вітчизняної юридичної практики може і повинна бути вирішена Конституційним Судом України, а до цього, очевидно,
правомірним буде розцінювати обидва типи да-
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них законів як спеціальні податкові і на цій підставі застосовувати ту із колізійних податковоправових норм, яка міститься у законі, що набув
чинності пізніше. При цьому необхідно врахувати, що, як свідчить досвід [47, с.181], належний
контроль за наданням пільг можна забезпечити
лише у випадку, якщо питання про пільги буде
врегульовуватись спеціальними податковими
законами у буквальному розумінні поняття. Дана
правова колізія відома і за кордоном. Там вироблена чимала практика обмеження форм податкової законотворчості. Так, частина 7 статті 34
Конституції Іспанії передбачає, що “закон про
бюджет не може встановлювати нові податки.
Вони можуть бути змінені тільки на підставі
спеціального закону про податки” [24, с.79].
Всім законам України, що регулюють податкову діяльність держави та є однією з основних форм її податкового права, притаманні наступні характерні риси, які надають їм вищої
юридичної сили та забезпечують верховенство в
системі усіх нормативно-правових актів: по-перше, закони приймаються виключно Верховною
Радою України - вищим представницьким та законодавчим органом держави або шляхом народного голосування - референдуму. Причому з
окремих питань фінансової діяльності держави, а
саме щодо законопроектів з питань податків та
бюджету, згідно Конституції України, референдум не допускається [1, Ст.74]; по-друге, закони
спрямовані на регулювання найважливіших суспільних відносин у сфері податкової діяльності
держави; по-третє, закони України з питань податкової діяльності держави завжди відзначаються нормативним характером і розраховані на
багатократне вживання; по-четверте, цим законам властива чітка структурованість матеріалу;
по-п'яте, закони України з питань податкової
діяльності держави приймаються в особливому
порядку, встановленому Конституцією України
та Регламентом Верховної Ради України; по-шосте, закони згідно Конституції України підлягають обов'язковому оприлюдненню у порядку,
встановленому самим законом та обов'язкові для
виконання всіма громадянами та юридичними
особами, посадовими особами, державними органами і громадськими організаціями; по-сьоме,
закони можуть бути змінені або відмінені повністю тільки в особливому порядку, аналогічному
порядку їх прийняття; по-восьме, ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових
платежів) і пільг щодо оподаткування не можуть
встановлюватися і змінюватись іншими законами
України, крім законів про оподаткування; по-де-

в'яте, податки і збори (обов'язкові платежі),
справляння яких не передбачено Законом України «Про систему оподаткування», сплаті не підлягають; по-десяте, зміни і доповнення до Закону України «Про систему оподаткування», інших Законів України про оподаткування стосовно пільг, ставок податків і зборів (обов'язкових
платежів), механізму їх сплати вносяться до цього Закону, інших законів про оподаткування, як
передбачив законодавець, не пізніше, ніж за
шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності з його початком [7,
Ст.1]; по-одинадцяте, будь-які податки і збори
(обов'язкові платежі), які запроваджуються законами України, мають бути включені до Закону
України «Про систему оподаткування». Всі інші
закони України про оподаткування мають відповідати принципам, закладеним у цьому Законі.
Висновки. Отже, серед форм податкового
права України законам про оподаткування належить ключова роль. Усі найважливіші питання
податкових правовідносин врегульовуються виключно нормами, що містяться у законах України з питань оподаткування. За своїм характером
закони України з питань оподаткування все більше набирають рис природно-позитивної доктрини права, оскільки саме з таких позицій написана Конституція України, конституції інших
цивілізованих держав світу. Чинне законодавство
України з питань оподаткування ще далеко не достатнє за своїм обсягом для оптимального регулювання усіх податкових правовідносин, тому
значна частина їх врегульовується податково-правовими нормами підзаконних нормативно-правових актів, а це суперечить Конституції України.
Список літератури
1. Конституція України. Прийнята на
п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 року. – К., 1996.
2. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Закон України від 11 грудня 1991 р. /
Закони України. Офіційне видання. Т.2. – К.: АТ
“Книга”, 1996. – С.373-376.
3. Про акцизний збір. Закон України від
18 грудня 1991 р. / Закони України. Офіційне
видання. Т.2. – К.: АТ “Книга”, 1996. – С.474475.
4. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від 28 грудня 1994 р. /
Закони України. Офіційне видання. Т.7. – К.: АТ
“Книга”, 1996. – С.462-489.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 187 . Правознавство.

103

Л.В. Жук

5. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби. Закон України від 15
вересня 1995 р. / Закони України. Офіційне видання. Т.9. – К.: АТ “Книга”, 1996. – С.194-201.
6. Про деякі питання оподаткування
підакцизних товарів. Закон України від 16 листопада 1995 р. / Закони України. Офіційне видання. Т.9. – К.: АТ “Книга”, 1996. – С.262-263.
7. Про систему оподаткування. Закон
України у редакції від 19.04.1997 р. / Закони
України. Офіційне видання. Т.12. – К.: АТ “Книга”, 1997. – С.76-80.
8. Про податок на додану вартість. Закон України від 3 квітня 1997 р. / Закони України. Офіційне видання. Т.12. – К.: АТ “Книга”,
1997. – С.119-138.
9. Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами. Закон України
від 21 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради
України. – 2001. – №10. – Ст. 44.
10. Про податок з доходів фізичних осіб.
Закон України від 22 травня 2003 р. // Вісник податкової служби України. Закон України “Про
податок з доходів фізичних осіб”. – 2003. – Липень. (Спецвипуск).
11. Безугла В.В. Правові основи побудови
податкової системи України. Автореф. дис.
…канд. юрид. наук. – К., 1995.
12. Бекерская Д.А. Налоговое право и налоговое законодательство в Украине: Учебное
пособие / Под общ. ред. С.В.Кивалова. – Одесса:
Юрид. лит-ра, 2000. – 224 с.
13. Бекерская Д.А. Юридические гарантии
прав личности в налоговых правоотношениях //
Вестник МГУ. Серия 11. Право. – 1979. – № 4. –
С. 82-93.
14. Бех Г.В. Правове регулювання непрямих
податків в Україні. Автореф. дис. ...канд. юрид.
наук. – Харків, 2002.
15. Біленчук П.Д., Задояний М.Т., Форостовець В.А. Місцеві податки і збори: правове
регулювання. Навчальний посібник / За ред.
П.Д.Біленчука. – К.: Атіка, 1999.
16. Весельський М.М. Правові основи
справляння податків в Україні. Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – К., 2000.
17. Воронова Л.К. Бюджетно-правовое регулирование в СССР. – К., 1975.
18. Воротіна Н.В. Теоретичні питання податкового законодавства України. Автореф. дис.
… канд. юрид. наук. – К., 1996.

104

19. Гаврилюк Р.А. Функции налога: методологические подходы к определению // Финансовое право. – 2003. – №4. – С.34-38.
20. Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового
права в часі, просторі та за колом осіб. –
Чернівці: Рута, 2002. – 392 с.
21. Годме П.М. Финансовое право. – Пер. с
фр. – М.: Прогресс, 1978.
22. Запольский С.В. Налогообложение как
предмет правового регулирования / Проблемы
совершенствования советского законодательства.
Труды ВНИИСЗ. № 38. – М., 1987.
23. Иловайский С.И. Учебник финансового права. – Одесса, 1912. – С.145.
24. Конституции Испании от 27 декабря
1978 года / Конституции государств Европы. В 3х т. Т.2. – М.: НОРМА, 2001.
25. Конституция Российской Федерации
от 12 декабря 1993 года / Конституции государств Европы. В 3-х т. Т.3. – М.: Изд-во НОРМА, 2001.
26. Конституция Французской Республики от 4 октября 1958 года / Конституции государств Европы. В 3-х т. Т.3. – М.: НОРМА, 2001.
27. Криницький И.Е., Кучерявенко Н.П.
Налоговое право. – Харьков, 1995.
28. Криницький І.Є. Правове регулювання
оподаткування майна. Автореф. дис. ...канд.
юрид. наук. – Харків, 2001.
29. Кучерявенко Н.П. Основы налогового
права. – Харьков: Эспада, 1996.
30. Кучерявенко Н.П. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в
Украине. – Харьков: Консум, 1997.
31. Кучерявенко Н.П. Теоретичні проблеми
правового регулювання податків та зборів в Україні. Автореф. дис. …д-ра юрид. наук. – Харків,
1997.
32. Кучерявенко Н.П. Налоговое право.
Учебник. – Харьков: Консум, 1997.
33. Кучерявенко М.П., Кушнарьова Т.Є.
Система податкових органів України. – Харків:
“Торсінг”, 2000.
34. Лазаревский Н.И. Конституционное
право. Т.7. – СПб., 1908.
35. Латковська Т.А. Правове регулювання
обов’язкових платежів і податків суб’єктів підприємницької діяльності. Автореф. дис. …канд.
юрид. наук. – К., 1995.
36. Марьяхин Г.Л. Очерки истории налогов с населения в СССР. – М., 1964.
37. Основной Закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 года / Кон-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 187 . Правознавство.

Законодавство з питань оподаткування – основна форма податкового права

ституции государств Европы. В 3-х т. Т.1. – М.:
НОРМА, 2001.
38. Парламенты. Сравнительное исследование структуры и деятельности представительных учреждений 55 стран мира. – М., 1967. –
С.369.
39. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. – Чернівці: ЧДУ, 1997.
40. Пацурківський П.С. Проблеми теорії
фінансового права. – Чернівці: ЧДУ, 1998.
41. Перепелиця М.О. Правове регулювання
статусу платників податків і зборів в Україні. Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – Харків, 2002.
42. Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції 1-2 грудня 2000 року. Частина 1. – Ірпінь,
2001.
43. Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції 1-2 грудня 2000 року. Частина 2. – Ірпінь,
2001.
44. Податкова система України. Підручник. За ред. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 1994.
45. Ровинский Е.А. Основные вопросы
теории советского финансового права. – М.: Госюриздат, 1960.

46. Свєчнікова О.Г. Правові засади оподаткування фізичних осіб-підприємців. Автореф.
дис. ...канд. юрид. наук. – Київ, 2001.
47. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовоке исследование. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. – С.181.
48. Хезретов А.Х. Развитие законодательства о подоходном налоге с населения (19201940 г.г.) // Известия Академии наук ТССР. Серия обществ. наук. – Ашхабат, 1985. – № 3.
49. Хохуляк В.В. Правове регулювання земельного податку в Україні. Автореф. дис. ...канд.
юрид. наук. – Ірпінь, 2003.
50. Цыпкин С.Д. Налог как институт советского финансового права. Автореф. дис. …канд.
юрид. наук. – М., 1953.
51. Цыпкин С.Д. Правовое регулирование
налоговых отношений в СССР. – М., 1955.
52. Чебан В.М. Правові форми фінансової
діяльності. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
К., 1998.
53. Щербанюк О.В. Громадянин як суб’єкт
податкових правовідносин. – Чернівці: Рута, 2000.
54. Williamson. The Economic Institution of
Capitalism. – N.Y.: The Frec Press, 1989.
55. Casson M. Multinationals and World
Trade. – London, 1986.

Стаття надійшла до редколегії 27 вересня 2003 р.
Рекомендована до опоблікування у „Віснику” членом редколегії Р.О. Гаврилюк.
L.V. Zhuk
THE TAX LEGISLATION AS THE BASIC FORM OF THE TAX LAW
Summary
In the article on the basis of advanced achievements of the theory of the law and science of the financial law and tax-legal practice the tax legislation as the basic form of the tax law is analysed.
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V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ.
ПРОКУРАТУРА
УДК 343.9
А.М. Бойко
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
У ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Ефективна протидія будь-якій злочинності залежить від встановлення чинників, які
сприяють її поширенню. Крім соціально-економічних чинників на рівень економічної злочинності значною мірою впливають політичні, організаційно-управлінські, правові, а також морально-етичні фактори.
Постановка проблеми та ступінь її наукової розробки. Аналізуючи морально-етичні
чинники, що впливають на стан економічної злочинності, найперше слід звернути увагу на те, що
у перехідний період, як правило, загострюються
соціальні протиріччя й успішний перехід до соціально орієнтованої ринкової економіки залежить не тільки від характеру й спрямованості у
реформуванні політичної та економічної систем,
але він багато у чому визначається рівнем загальної культури та моральності у суспільстві. На
превеликий жаль, цей важливий аспект ринкової
трансформації, що знаходиться за межами чисто
економічної і навіть політичної сфер, дуже часто
залишається без належної уваги, хоча у ряді випадків вплив морально-етичних чинників на різні
соціальні процеси і явища, включаючи економічну злочинність, є досить вагомим. У кримінологічних дослідженнях також не приділяється належної уваги впливу морально-етичних чинників на
стан та характер економічної злочинності, особливо у період переходу до ринкової економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проведення ринкових перетворень необхідно спрямовувати не лише на досягнення
економічної стабільності та визначених економічних показників, - вони повинні відповідати ще і
пануючим моральним цінностям, станові суспільної свідомості. Як правильно відзначив О.Т.Богомолов, породжена ринком жадоба наживи, жорстка конкурентна боротьба здатні призвести до свавілля, торжества законів джунглів, дикунства, якщо
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не впорядкувати ринкові відносини до рамок права
і моральних вимог [1, с.28-29].
Без сумніву не можна недооцінювати
значення здорового морального клімату у суспільстві для формування соціально орієнтованої
ринкової економіки. Високий рівень злочинності,
низький рівень дотримання морально-етичних
норм нерідко суттєво спотворюють суть ринкових перетворень, стають перешкодою на шляху
формування здорових економічних відносин,
нейтралізують заходи спрямовані на запобігання
економічної злочинності. Адже у багатьох випадках злочини у сфері господарської діяльності це злочини без потерпілих, у тому розумінні, що
потерпілими не виступають конкретно визначені
особи (як фізичні, так і юридичні). Це відповідно
притуплює увагу громадськості до злочинів та
інших правопорушень, що вчиняються у сфері
господарської діяльності і формує у населення
менш негативне ставлення до їх вчинення. Таке
сприйняття протиправної господарської діяльності ще більше посилюється у тих випадках, коли
значна частина населення вимушено вчиняє різного роду правопорушення у сфері господарської
діяльності і, відповідно, більшістю населення це
сприймається без осуду. За словами Г.Еглі, у такому разі суспільство саме в собі стає криміногенним [2, c.33]. Важливо зазначити, що в таких
випадках межа між загальносуспільним середовищем і середовищем, яке психологічно нейтрально ставиться до існування криміногенних чинників економічної злочинності, є досить прозора.
Хоча саме у середовищі, яке психологічно нейтрально ставиться до економічної злочинності,
криміногенна напруга зростає. І у будь-якому
випадку це середовище є криміногенноактивним
у сфері господарської діяльності. Адже в період
складних ринкових трансформацій правові норми залишають поза своїм регулюванням ті або
інші сфери господарської діяльності чи види
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економічних відносин, з’являються певні прогалини і протиріччя у правовому регулюванні господарської діяльності. І власне ті особи, які входять у криміногенноактивне середовище у сфері
господарської діяльності, як правило, роблять
спроби використати це і, як показує міжнародний досвід, дійсно використовують заради реалізації корисливих інтересів і особистої наживи на
шкоду інтересам усього суспільства. Коли вчиняється крадіжка, грабіж, шахрайство, то кожній
особі зрозуміло, що має місце кримінально каране діяння. Специфіка ж сучасних ринкових механізмів, особливо фінансових і біржових операцій, приватизації державного майна, така, що
дозволяє, використовуючи недосконалість чинного законодавства, або ж владні повноваження,
обертати на свою користь чуже майно безкарно.
У багатьох випадках, такого роду збагачення,
формально не є протиправним, однак за своєю
суттю воно є аморальним.
У результаті того, що зазначена поведінка
не знаходить відповідного соціального осуду й
опору, активізується формування людей ініціативних у криміногенному плані. Морально-етичні криміногенні чинники домінують у їхньому
середовищі і є копією економічних чинників,
пов’язаних із негативними факторами економічної системи.
В ієрархії цінностей ці люди є більш помітні у суспільстві. Професійна інтуїція підказує
їм, що найважливіша мета – максимальне використання й рентабельність своїх можливостей чи
владних повноважень для зміцнення власних позицій на ринку. Оцінка, наведена в Рапорті Ради
Європи щодо економічної злочинності, показує,
що прагнення до максималізації використання
службових владних повноважень набувають
криміногенного характеру лише тоді, коли їх використання загрожує суспільним інтересам [3,
c.26]. Більше того, така поведінка формує індивідуальну економічну субкультуру, яка має тенденцію розширюватись на все суспільство, тобто
правила поведінки, що панують у сфері протиправної господарської діяльності і вважаються
поза цією сферою недопустимими, починають
широко використовуватись у суспільному житті
і, навпаки, поведінка, яка визнається у суспільному житті як позитивна, починає втрачати такий характер у сфері господарської діяльності.
До цього часу в суспільній свідомості ще
чітко не сформовано єдиної думки стосовно того,
у чому повинна полягати чесність, сумлінність,
порядність відносин між суб’єктами господарської діяльності, а також між цими суб’єктами і

суспільством. У сфері господарської діяльності
межа між дозволеним і забороненим, порядним і
непорядним - не є достатньо окресленою і кожний із суб’єктів може залежно від своїх потреб її
пересувати. Згідно з думкою Я. Лямпе, в ситуації,
коли “моральність вважається за дурість, а егоїзм
за мудрість”, належить остерігатись впливу негативних форм поведінки зі сфери економічного
життя на суспільну мораль у цілому [4, с.115].
Низький рівень моральності у суспільстві
формується і під впливом не виважених та соціально не виправданих кроків під час реформування, які тягнуть за собою складні і негативні наслідки. Так, всім відомо, що інфляція становить
собою невидимий податок на населення та прихований механізм перерозподілу багатств. Вона
позбавила мільйони людей їх заощаджень. Але
на об’єктивні властивості ринку важко нарікати.
Однак ними легко виправдати аморальність політики, що провокує інфляцію, що не здатна послабити її соціально негативні наслідки. Та ж,
приватизація державного майна без її реальної
оцінки і згоди суспільства, фінансові махінації,
що обдирають довірливих вкладників, кидають
не менший виклик моральним уявленням, хоча
на перший погляд ніби вкладаються в рамки ринкових відносин. До аморальних, хоча і не завжди протиправних, способів збагачення відносяться корислива експлуатація монопольних позицій на ринку, використання державними чиновниками службової інформації для особистого
збагачення тощо.
Одним із “законних” ринкових інструментів перерозподілу доходів та збагачення одних
за рахунок інших може бути валютний курс,
якщо у своїх інтересах на його формування здатні впливати ті чи інші монопольні об’єднання, не
кажучи вже про саму державу. З огляду на це,
можна погодитись з висловленням О.Т.Богомолова проте, що корпоративний егоїзм у ринковій
економіці не тільки аморальний, але в кінцевому
результаті і деструктивний [1, с.30-31].
До того ж треба також зазначити, що так
званий спіральний ефект, який підсилює поширення економічної злочинності, належить до самовідтворювальних криміногенних чинників, які
містяться власне у явищі цієї злочинності, але в
цьому аспекті обсяг їх впливу, як правило, обмежується середовищем суб’єктів господарської
діяльності. Факт, що якийсь суб’єкт господарської діяльності завдяки злочинним діям, які полягають в ухиленні від сплати податків чи інших
дій, поліпшує своє становище серед конкурентів,
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значною мірою стимулює конкурентів до злочинних посягань.
Варто окремо зупинитись і на аналізі мотиваційної сфери працівників, які не є ні власниками, ні співвласниками господарюючих суб’єктів,
а в силу необхідності у виживанні або бажанні
одержувати більшу оплату за свою працю, чи
прагненні до професійної кар’єри, втягуються у
протиправну господарську діяльність. Ці працівники входять у світ економічних інтересів, мають можливість одержати більшу платню й основне - мають роботу. На початку своєї діяльності їм важко зорієнтуватися в “нечистому” характері господарських операцій, які відбуваються на
цих підприємствах. Вони активно працюють,
легко досягають успіхів, одержують грошові винагороди. Значущість їх у роботі фірми зростає,
і коли вони починають розуміти, що втягнуті у
протиправну діяльність, то стають перед важким
вибором – чи брати участь у злочинах, які вчиняються, чи все покинути, втративши досягнуте
становище і високі заробітки? Вибір буде залежати не тільки від їх особистих якостей, а і від
загальносуспільної атмосфери у ставленні до
суб’єктів протиправної господарської діяльності.
У разі продовження роботи на підприємстві, вони будуть щораз більше втягуватись у злочинні
дії, співпрацюватимуть із керівництвом фірми
для її процвітання. Залучення ширшого кола осіб
до господарської злочинної діяльності ускладнює можливості створення ефективних форм
протидії економічній злочинності. Здебільшого
всі установи та комісії, засновані для протидії
економічній злочинності, складаються з людей
бізнесу і професіоналів (виконавців) або державних чиновників, які мають певний інтерес (через
знайомих, близьких, родичів) у сфері бізнесу. Вони
концентрують свої дії на дрібних правопорушеннях або на бізнесі суб’єктів, які не мають системи
захисту від соціального контролю і намагаються не
помічати злочинців у власному середовищі.
Така ситуація поступово породжує у суспільній свідомості відчуття втрати значення правових та моральних норм, втрати соціально-корис-

них орієнтирів та цінностей. Безкарність протиправної економічної діяльності породжує у її суб’єктів, і не лише у них, відчуття вседозволеності.
Вкрай погано, коли суспільство і влада не
реагують і крізь пальці дивляться на нажиті сумнівним шляхом величезні багатства, на розтратне
споживання бізнесової та політичної еліти. За
умов відсутності відповідного морального клімату вони не тільки не відчувають незручності, але
спеціально демонструють своє багатство і вплив,
не дивлячись на зростаючу бідність і соціальну
незахищеність мас. Те, що в очах суспільства є
аморальним, не може бути економічно ефективним, не може стати міцним і здоровим елементом соціально орієнтованої ринкової економіки.
На жаль, і представники влади не є зразком моральності. Відсутні моральні критерії і у висвітленні економічних перетворень засобами масової
інформації. Скромність, засудження розтратного
споживання, порядність і добросовісність, соціальна солідарність, повага до інтересів інших загалом і кожної особистості зокрема, незалежно
від її соціального статусу, - усе це не культивується і не пропагується у нашому суспільстві.
Підсумовуючи викладені вище думки, необхідно зазначити, що для ефективного запобігання
економічної злочинності у період переходу до ринкової економіки важливе значення має дослідження морально-етичних чинників, що супроводжують
процеси перетворень, а також формування заходів
з мінімізації їх негативного впливу.
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ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК КРИМІНАЛЬНО-КАРАНОГО
ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ
Постановка проблеми. В структурі необережної злочинності переважають злочини проти
безпеки дорожнього руху та експлуатації автомобілів і інших механічних транспортних засобів,
які становлять близько 75% всіх необережних злочинів. У 1995-1999 рр. В Україні сталося 192,1 тис.
дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло
майже 40 тис. осіб. За даними кримінологів злочинні порушення правил дорожнього руху становлять 7% від загального рівня злочинності в Україні,
а питома вага діянь, що містять ознаки злочинів
проти безпеки руху та експлуатації автотранспорту
(ст. 286 КК України) від усіх дорожньо-транспортних пригод, становить 43, 5% [15, с.305-306].
При такій кількості вчинених злочинів, передбачених ст. 286 КК України, постає проблема правильної кваліфікації даного злочину, що в свою чергу є
однією з необхідних умов дотримання принципу
законності в діяльності органів досудового розслідування, постановленні судами вироків. Правильна
кваліфікація злочину в повній мірі залежить від
правильності встановлення об’єктивних ознак його
складу: об’єкту та об’єктивної сторони. Отже, враховуючи наведене, виникає потреба у розгляді питання про об’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 286 КК України, що надасть можливість їх уточнення з метою запобігання об’єктивного інкримінування вчиненого особі.
Ступінь наукової розробки проблеми. Дослідженню об’єктивних ознак порушення правил
безпеки дорожнього руху і експлуатації транспорту
присвятили свої праці такі вчені, як Б.Боровський,
В.Василенко, В.Глістін, М.Грінберг, Б.Даніельбєк,
С.Домахін, П.Замосковцев, В.Касинюк, В.Квашис,
А.Коробєєв, Б.Куринов, В.Лук’янов, В.Мальцeв,
П.Матишевський, В.Навроцький, В.Орлов, Б.Пєтухов, Н.Романов, І.Скірський, В.Тихий, В.Ткаченко. У своїх дослідженнях вони аналізували кримінально-правові норми, якими встановлюється
відповідальність осіб за порушення правил безпеки
дорожнього руху і експлуатації транспорту. Однак,
через невизначеність у їх поглядах щодо об’єкту та
об’єктивної сторони даного злочину, однією з головних проблем залишається точне встановлення
об’єктивних ознак злочину, передбаченого ст. 286
КК України.

Мета статті. Автор ставить перед собою завдання проаналізувати ступінь наукової розробки
проблеми; встановити об’єктивні ознаки кримінально-караного порушення правил безпеки дорожнього руху і експлуатації транспорту.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Під загальним об’єктом злочину, передбаченого ст.
286 КК України, ученими правильно розуміються
ті суспільні відносини, за посягання на котрі передбачена кримінальна відповідальність. Для більш
точної характеристики діяння, що розглядається,
важливо встановити його родовий об’єкт. При
цьому слід зазначити, що у вчених з кримінального
права немає єдності думки у розумінні родового
об’єкту автотранспортного злочину, і, відповідно,
злочину, що розглядається нами [8, с.22,25-26; 13,
с. 34; 21, с.10-14; 16, с. 10-11].
Однак, на нашу думку, не вдаючись до подробиць обговорення даного поняття, слід притримуватись позицій тих вчених, які визначають як
родовий об’єкт транспортних злочинів відносини,
що забезпечують безпеку руху і експлуатації всіх
видів транспорту [12, с.6; 27, с.21].
Що стосується безпосереднього об’єкта, то в
початкових дослідженнях цього питання, на думку
декотрих вчених, таким об’єктом була трудова дисципліна на транспорті [9, с.87]. Інші вчені вважали таким об’єктом не тільки трудову дисципліну,
але й безпеку руху [5, с.87]. У подальших дослідженнях вченими доводилось існування двох основних об’єктів: безпека руху, здоров’я і життя
людини [17,с.212]. С.Домахін, П.Матишевський як
безпосередній об’єкт визначали безпечну роботу
автотранспорту в сфері його руху [10, с.6; 20, с.4647]. В.Глістін, Б.Боровський вважають об’єктом
даного злочину вид суспільних відносин, котрим
спричиняється шкода дорожньо-транспортним злочином [7, с.4]. В.Квашис розглядає як об’єкт даного злочину нормальне функціонування транспорту
[14, с.33]. Б.Пєтухов висловлює думку, що таким
об’єктом є суспільна безпека руху і експлуатації
транспорту або суспільна безпека в сфері використання всіх видів механічних транспортних засобів
[24, с.143]. А.Онучін, В.Мальцев стверджують, що
безпосереднім об’єктом даного злочину є безпека
руху автотранспорту, а додатковим об’єктом, який не
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визначає і не може визначити його правову природу,
є особистість громадян або майно [23, с.8; 19, с.87].
Наведені точки зору свідчать про неоднозначне розуміння об’єкта автотранспортних злочинів. Відзначимо, що деякі наведені вище визначення можуть бути піддані критиці з таких підстав. Так, визначення наявності в автотранспортному злочині двох основних об’єктів: безпеки роботи транспорту і життя, здоров’я людей, протирічить теорії кримінального права. Що стосується
визначення безпосереднього об’єкта автотранспортних злочинів як трудової дисципліни, то ії порушення могли проявлятись не тільки в порушенні
правил безпеки руху і експлуатації автотранспорту,
але і в недоброякісному ремонті і в інших діях, які
на автотранспорті взагалі не вважаються злочинними, або ж кваліфікуються за іншими статтями
Кримінального кодексу. Крім того, „правильна,
нормальна робота”, „нормальна діяльність”, „трудова дисципліна на транспорті”, на нашу думку,
виражають одне й те ж поняття. Нормальна діяльність транспорту виступає в якості необхідної умови його правильного функціонування. Тому, неможливо вважати трудову дисципліну або ж нормальну діяльність об’єктом автотранспортних злочинів, а слід вважати засобом забезпечення нормальної, безаварійної роботи транспорту. На нашу
думку, основним безпосереднім об’єктом злочину,
передбаченого ст. 286 КК України, є безпека руху і
експлуатація автомобільного та деяких інших видів
транспорту, включаючи в себе відносини, пов’язані
з охороною життя і здоров’я людей.
Важливим при розгляді питання об’єкта даного злочину, необхідним є обговорення питання
про поняття транспортного засобу, передбаченого
ст. 286 КК України, а також питання про те яким
чином воно вирішується в судовій практиці і теорії
кримінального права. Від того, який зміст вкладається в поняття „автотранспорт”, залежить і коло
суспільно небезпечних діянь, що охоплюється ст.
286 КК України.
У відповідності до п. 6-1 Постанови Пленуму
Верховного Суду України №7 від 24 грудня 1982 р.
„Про практику застосування судами України законодавства у справах про транспортні злочини” слід
мати на увазі, що згідно з приміткою до ст. 286 КК
України під транспортними засобами у цій статті
слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні
засоби. До транспортного засобу згідно Правил
дорожнього руху відноситься пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального облад110

нання чи механізмів [25, с.10]. В свою чергу поняття „транспортний засіб” в Правилах поділяється на
„механічний транспортний засіб” – транспортний
засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна
(цей термін поширюється на трактори, самохідні
машини і механізми (крім транспортних засобів,
робочий об’єм двигуна яких не перевищує 50 куб.
см), а також транспортні засоби загального користування (автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси,
трамваї і таксі). До механічного транспортного засобу відноситься і мотоцикл – двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або
без нього, що має двигун з робочим об’ємом 50
куб. см і більше. До мотоциклів прирівнюються
моторолери, мотоколяски, триколісні та інші механічні транспортні засоби, дозволена максимальна
маса яких не перевищує 400 кг. До транспортних
засобів Правила дорожнього руху відносять і мопед – двоколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим об’ємом до 50 куб. см.
Правила дорожнього руху, даючи визначення механічного транспортного засобу, не мають
на меті коментування ст. 286 КК України. Однак,
наведені положення Правил дорожнього руху про
поняття транспортного засобу, вважаємо, слід мати
на увазі при розкритті змісту даної статті Кримінального кодексу. У примітці до ст. 286 КК України зазначається, що під транспортними засобами
слід вважати „і інші механічні транспортні засоби”.
В зв’язку з цим ряд учених запропонували розповсюдити дію такої статті на злочинні порушення
правил безпеки руху і експлуатації морських і річкових транспортних засобів. Так, П.Замосковцев,
А.Коробєєв свою точку зору мотивували тим, що
по-перше, маломірні моторні судна відповідають
всім ознакам „інших механічних транспортних засобів”, по-друге, відсутністю єдиного підходу до
оцінки цих дій судовою практикою, яка кваліфікує
їх за статтями про злочини проти особи, по-третє
уніфікацією судової практики по даній категорії
справ [11, с. 38-39].
Однак, нам представляється, що в такому
розширеному тлумаченні поняття „механічний
транспортний засіб” немає необхідності, так як раніше ми вказували, що безпосереднім об’єктом
транспортних злочинів є безпека руху і експлуатації визначеного виду транспорту – дорожнього.
Крім того, що стосується безпеки руху водного
транспорту, то відповідальність за ії порушення
передбачена ст. 276 КК України. У примітці до ст.
286 КК України законодавець, трактуючи поняття
„транспортних засобів”, тим самим дав вичерпну
відповідь на спірне питання, яке тривалий час обговорювалось у науці. Однак, якщо врахувати бла-
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нкетний характер диспозиції ст. 286 КК України,
яка відсилає нас до Правил дорожнього руху, Правил експлуатації трамвая та тролейбуса, Правил
користування трамваєм і тролейбусом в містах
України і ін., нам представляється зайвим деталізувати в статті поняття механічних транспортних
засобів, так як в Правилах дорожнього руху поданий вичерпний перелік таких засобів. На нашу думку, достатньою є законодавча вказівка, що кримінально караним є діяння особи, яка керує транспортним засобом.
Що стосується другого елементу складу злочину, то декотрі автори вважають, що об’єк-тивна
сторона злочину, передбаченого ст. 286 КК України має чотири ознаки: 1) протиправні діяння в сфері безпеки руху і експлуатації транспорту; 2) аварійна обстановка або вчинення посягання у певному місці і в процесі певної діяльності; 3) причинний зв’язок; 4) шкідливі наслідки [6, с.75]. Автор
Розділу XI „Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту” науково-практичного коментара Кримінального кодексу 2001 р. В.О.Навроцький вважає, що об’єк-тивна сторона злочину,
передбаченого ст. 286 КК України включає такі
обов’язкові ознаки: 1) діяння; 2) обстановку; 3) наслідки; 4) причинний зв’язок між діянням і наслідками [22, с. 734].
Такі твердження викликають сумнів, виходячи з наступного. В структурі дорожньо-транспортної пригоди доцільним слід визнати диференціювання ії стадій розвитку, кожна з яких складає
етап – подію, пов’язаний із виникненням загрози
безпеці руху. З криміналістичної точки зору, аварійна обстановка – „це стадія дорожньої пригоди,
для якої характерним є настання неузгодженості
дій водія з відповідним функціонуванням транспорту, що ним керується, або динамічним процесом в
оточуючому середовищі” [23, с.30]. Відповідно з
кримінально-правової точки зору, нам представляється, що не існує необхідності включати „обстановку” як один з елементів механізму дорожньотранспортної пригоди до кола ознак об’єктивної
сторони злочину, передбаченого ст. 286 КК України. До того ж, у відповідності до п. 7 Постанови
Пленуму Верховного Суду України №7 від 24 грудня 1982 р. „Про практику застосування судами
України законодавства у справах про транспортні
злочини” особа може нести відповідальність за
ст. 286 КК України у тому разі, коли транспортна
подія пов'язана з порушенням правил безпеки руху
і експлуатації транспорту. Якщо ж зазначена особа
порушила правила при проведенні певних робіт,
техніки безпеки чи інші правила охорони праці,
хоч би ці порушення і були допущені під час руху

машини, то дії винного слід кваліфікувати за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за порушення даних правил, а у відповідних випадках - за злочини проти життя і здоров'я
громадян, знищення або пошкодження майна.
Тому, ми вважаємо, що вказівка на наявність
трьох елементів об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 286 КК України, буде реально відповідати дійсності.
Потрібно зазначити, що ми згідні з думкою
вчених про те, що з об’єктивної сторони злочин,
передбачений ст. 286 КК України, може бути вчинений як дією, так і шляхом бездіяльності. При
цьому, неможливо дати вичерпний перелік всіх
порушень, що утворюють об’єктивну сторону
складу даного злочину. На підтвердження нашої
думки, законодавець і формулює диспозицію ст.
286 КК України як бланкетну. Однак, логічним
представляється і питання про те, які правила мав
на увазі законодавець, конструюючи ст. 286 КК
України – які саме правила безпеки дорожнього
руху або експлуатації транспорту?
З даного приводу існують такі відомі нам точки зору: 1) порушення правил експлуатації транспорту представляють меншу суспільну небезпеку і
потребують виділення в окрему самостійну норму
[29, с.11]; 2) диспозиція ст. 286 КК України має на
увазі не тільки „писані” правила, що встановлені
відповідними нормативними актами, але й „загально життівськими заходами обережності” [16, с.2931]; 3) в диспозиції ст. 286 КК України достатнім є
згадування тільки про Правила дорожнього руху
[4, с.145].
З нашої точки зору, законодавець, встановлюючи кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху і експлуатації транспорту, мав на увазі не простий комплекс
перерахованих правил, а тільки ті положення Правил дорожнього руху і Правил експлуатації транспортних засобів та інших нормативних актів, котрі
безпосередньо спрямовані на забезпечення безпеки
руху і експлуатації транспорту.
Наведене вище обумовлюється тим, що: 1)
навряд чи можливо визнати обґрунтованим твердження В.Ткаченка про те, що порушення Правил
експлуатації транспортних засобів представляє меншу суспільну небезпеку ніж порушення Правил
дорожнього руху; 2) притягнення до кримінальної
відповідальності осіб у випадках порушення загальних норм обережності не передбачених кримінальним законодавством, може спричинити факт
об’єктивного інкримінування; 3) Правила дорожнього руху містять не тільки положення, котрі стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху,
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але й положення, котрі безпосередньо з нею (безпекою) не пов’язані, а Правила експлуатації транспортних засобів включають також правила експлуатації, спрямовані на найбільш раціональне та економічне використання транспорту.
Зазначимо, що наведений у ст. 286 КК України перелік кримінально караних наслідків порушень правил безпеки дорожнього руху і експлуатації транспорту є вичерпним. Закон диференціює
відповідальність за ст. 286 КК України в залежності від тяжкості наслідків, що настали, тому вони
мають істотне значення при визначенні об’єктивної сторони і кваліфікації злочину. В складі, передбаченому ч. 1 ст. 286 КК України такі наслідки
представляють собою середньої тяжкості тілесні
ушкодження. Наслідки у вигляді тяжких тілесних
ушкоджень, спричинення смерті потерпілому (ч. 2
ст. 286 КК України) або загибелі кількох осіб (ч. 3
ст. 286 КК України) законом визначені чітко і розглядаються в якості кваліфікуючих ознак складу
злочину. Визначення ступеня тяжкості тілесних
ушкоджень проводиться згідно Правил судовомедичного визначення ступеня тяжкості тілесних
ушкоджень, затверджених наказом МОЗ України №6
від 17 січня 1995 р. Під загибеллю кількох осіб слід
розуміти заподіяння смерті двом або більше особам.
Обов’язковою ознакою складу злочину, передбаченого ст. 286 КК України, є причинний
зв’язок між порушеннями правил безпеки дорожнього руху і експлуатації транспорту та наслідками, що настали в результаті таких порушень.
Проблема причинного зв’язку в кримінальному
праві є однією з найскладніших [26, с.169]. Однак,
слід зазначити, що причинний зв’язок при порушенні правил безпеки дорожнього руху і експлуатації транспорту існує тільки з тими наслідками,
можливість настання яких винна особа передбачала, але легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачала, хоча повинна була і могла
передбачити. Встановлення причинного зв’язку є
обов’язковим і для його встановлення слід керуватись наступним: 1) питання про причинний зв’язок
повинно ставитись тільки після встановлення факту порушення правил безпеки дорожнього руху і
експлуатації транспорту та уяснення об’єму, характеру шкідливих наслідків; 2) причинний зв’язок
повинен встановлюватись між діянням (бездіяльністю) у формі порушення відповідних правил і шкідливими наслідками; 3) порушення відповідних
правил обов’язково повинно передувати спричиненню шкідливих наслідків, а також повинно бути
необхідною умовою їх настання; 4) причинний
зв’язок повинен мати тільки прямий характер; 5)
необхідним є визначення ролі і значення причин
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порушення відповідних правил, не пов’язаних з
поведінкою порушника і його волею, визначення
ступеня участі водія у настанні наслідків.
Висновки. 1. Основним безпосереднім
об’єктом злочину, передбаченого ст. 286 КК України, є безпека руху і експлуатація автомобільного
та деяких інших видів транспорту, включаючи в
себе відносини, пов’язані з охороною життя і здоров’я людей.
2. Вказівка на наявність трьох елементів
об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.
286 КК України, - дія (бездіяльність), наслідки,
причинний зв’язок, - буде реально відповідати дійсності.
3. Кримінально-караним є порушення Правил дорожнього руху і Правил експлуатації транспортних засобів та інших нормативних актів, котрі
безпосередньо спрямовані на забезпечення безпеки
руху і експлуатації транспорту.
4. Причинний зв’язок при порушенні правил
безпеки дорожнього руху і експлуатації транспорту
існує тільки з тими наслідками, можливість настання яких винна особа передбачала, але легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачала, хоча повинна була і могла передбачити.
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Summary
In this article the Problems of determination of the objective signs of criminal-infringement of the road
locomotion and transport operation safety rules are uncovered.
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ПРАВОГЕНЕЗ АМНІСТІЇ У ФРАНЦІЇ
Постановка проблеми. Звернення до вивчення закордонного досвіду правового регулювання амністії не випадкове, оскільки тепер у вітчизняній науковій літературі ми все відчутніше спостерігаємо інтерес до проблем, пов’язаних із теоретичними та практичними аспектами звільнення осіб,
винних у скоєнні злочинів, від кримінального переслідування [2] та кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами [3], зокрема внаслідок
актів амністії [4]. Тому, в межах дослідження Західної (західноєвро-пейської) традиції амністії, належить
приділити увагу саме виникненню та розвитку амністії в зазначених країнах, зокрема, в даному випадку у
Франції як представникові континентальної системи
права, до якої, до речі, належить і Україна.
Ступінь наукової розробки проблеми. Дослідженню інституту амністії або його окремих
аспектів присвячено немало спеціальних монографічних праць і статтей. Над проблемою свого часу
працювали такі вчені: П.С.Ромашкін, В.Є.Квашис,
К.Мірзажанов, А.Ф.Смірнов, С.І.Комарицький,
О.С.Зельдова,
В.В.Комарова,
І.Л.Марогулова,
А.С.Міхлін, М.І.Карпушин, В.Д.Бринцев, В.Паневін,
Ю.В.Огаренко, О.А.Губська та інші. На жаль, у працях указаних авторів не приділено належної уваги
вивченню західноєвропейського досвіду амністії.
Викладене, отже, і визначило мету роботи –
вивчення Західної (західноєвропейської) традиції
амністії на прикладі Франції. Робота виконана в
межах теми дисертаційного дослідження автора:
“Кримінологічне вивчення амністії”.
Виклад основого матеріалу дослідження.
Франція стала однією з держав, де правові форми
амністії та її зміст найбільше відповідали римським
традиціям. Право амністії виникає в цій країні лише на тій стадії державно-правового розвитку, коли реакція на злочин набула публічного характеру
[5, с.249-252]. Це й зрозуміло, адже на більш ранніх стадіях право переслідування та право прощення злочинця належало приватним особам, як правило, потерпілому або його родичам. Тому власне
про амністію ще не могло бути і мови. Тільки
окремі злочини, такі як державна зрада, заколот
проти короля тягнули публічну кару. Король міг
помилувати винних, однак милість обмежувалась
інтересами приватних осіб. Незважаючи на зазначені обставини франкські королі з династії Меровінгів (VI – VII сторіччя) з різних мотивів – полі114

тичних, релігійних тощо – все ж таки вдавались до
колективних помилувань. Так, у 574 році король
Австразії Сігдеберт надав загальне помилування
містам Тур, Пуатьє, Лімож та Кагор. У 582 році
Хільперік звільнив усіх ув’язнених і зняв накладені
штрафи на честь народження свого сина – Теодоріха [6, с.22]. Право колективного помилування застосовувалось в умовах довгих міжусобиць і неодноразових перерозподілів територій. Політична
анархія, як зазначають історики, збільшила потребу вільних франків у заступництві сильних [7,
с.43], що, в певній мірі, поряд з частковою рецепцією
римської традиції амністії та політичними міркуваннями, і зумовлювало застосування колективних помилувань у франкських державах. Однак не варто
виключати з цього переліку передумов і фактор особистостих рис характеру монарха.
При Каролінгах (VIII – X ст.) амністії застосовувались доволі часто, але все ще носили характер колективного помилування. Як свідчить
історія, особливо часто застосовувалось колективне помилування за правління Карла Лисого, сина
Карла Великого. Наприклад, у 851 році Карл Лисий разом з братами Людовіком і Лотаром помилували своїх взаємних ворогів; у 856 році Карл Лисий
застосував умовну амністію до осіб, винних у зраді, за умови визнання ними своєї вини тощо [6,
с.23]. Часте застосування колективного помилування пояснюється насамперед украй напруженою
політичною ситуацією в імперії: гостра боротьба за
єдиність імперії при вичерпанні ресурсів політичного усилення Каролінгів [7, с.64-67], вважаємо,
вимагала застосування амністії.
У період феодальної роздробленості права
індивідуального та колективного помилування поступово втрачаються королем і переходять до незалежних сеньйорів, аж до утвердження у Франції
абсолютизму. Зосередження державної влади в
одних руках – монарха – повністю віднесло до
компетенції останнього і право помилування [8,
с.566-567]. При цьому зазначимо, що в ході історичного розвитку ми спостерігаємо гостру боротьбу
за владу. В залежності від того, хто одержував верх
у цій боротьбі, той і мав більше прав. Види амністії
того часу: remission і abolition generale, містились в
указі короля і скріплювались печаткою за участю
спеціального органу з цього питання – Королівської Ради. Звичайно, в указі про помилування вказу-
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валось на коло осіб, до яких воно застосовувалось,
містилось коротке мотивування рішення, перелік
категорій злочинців, до яких амністія не застосовувалась, тощо. Такий акт погашав право переслідування, звільняв від відповідальності та погашав наслідки осудження за перераховані в ньому злочини.
Право відшкодування збитків у такому разі могло
бути реалізоване в межах цивільного судочинства.
Набуття королями абсолютної влади позначилось і на генезисі амністії. Колективне помилування разом зі зміною назви з “remission” на
“abolissions” зазнало змін і в порядку видання –
вже без усякої сторонньої участі, одноособово королем, – і в обсязі: король сам визначав його, як це
було йому найбільш вигідно. Але із загального
правила були й винятки. Правом прощення злочинців на цей час володіли і декотрі єпископи, орден
Rouen, магістр міста Вендом [6, с.28]. Ці факти, на
наш погляд, пояснюються, по-перше, величезним
впливом церкви на світську владу та на суспільство
в цілому, по-друге, тією роллю, яку стали відігравати міста в посилені абсолютної влади монарха та
взагалі в державному житті.
Починаючи з XVI століття, ініціатива у виданні актів загальної аболіції поступово переходить до парламенту Франції – Генеральних штатів, що само по собі ще не виключало її застосування і королем. У XVII столітті акти загальної аболіції почали називатись амністією. Характерною особливістю амністій стало, поряд із
традиційним застосуванням, погашення недоїмок
королю за надані ним права.
Прогресивні західні мислителі XVIII століття
взагалі критично ставилися до права помилування
як прерогативи монарха. Це, думається, пояснюється передусім прагненням до утвердження законності в державі як гарантії від свавілля самодержавства. Справді, помилування, особливо в французькій дореволюційній практиці, супроводжувалось цілим рядом зловживань: у XVII – XVIII століттях у Франції “безцеремонно роздавались” всесильними королівськими фаворитами lettres de
grace – грамоти про помилування, – породжуючи
тим безкарність “негідників”; процедура надання
помилування супроводжувалась також значними
зловживаннями з боку чиновників, що теж негативно впливало на думку суспільства про цей інститут [9, с.494-496]. Чезаре Беккарія з цього приводу
писав: “...якщо врахувати, що милосердя – чеснота
законодавця, а не виконавців законів, що ця чеснота повина проявлятись у всім блиску в кодексі, а
не в спеціальних судових рішеннях, тому показувати людям, що злочини можуть прощатися і що
покарання не обов’язковий їх наслідок, - значить

породжувати в них іллюзію безкарності і примушувати їх вірити, що якщо можна добитись прощення, то виконання вироку не прощенного – скоріше акт насилля влади, ніж результат правосуддя”
[10, с.186-187]. На думку Беккарія, помилування
послаблює авторитет закону, сприяє свавіллю. Помилування необхідне тільки там, де закони занадто
жорстокі, тому натомість виправлення недоліків
цих законів за допомогою помилування необхідно
просто пом’якшити покарання [10, с.186]. Однак,
зазначимо, що мова в основному йдеться про право
індивідуального помилування, а не власне про амністію. Тому, вважаємо, не можна однозначно стверджувати про негативне ставлення Беккарії до амністії, як це підкреслюють деякі автори [11, с.44-45].
В подальшому мислителі, теж загалом негативно ставлячись до індивідуального помилування, визнавали необхідність у тій чи іншій мірі в
застосуванні амністії [9, с.497-499]. І на перший
план тоді виступив принцип доцільності кримінального переслідування та застосування покарання
до певних категорій осіб, які скоїли злочини.
Французькі революції певним чином вплинули на правове регулювання амністії. “Французьке виверження”, за образним виразом історика,
спочатку випробувало “старі інститути” [12, с.50].
Право амністії відтепер стало належати законодавчій владі, як це і вимагали прогресивні державно-правові вчення того часу. Революційні законодавчі збори не раз застосовували цей захід в ім’я
справедливості. Але поступово принципи революції [12, с.28] втратили свою актуальність. Революція “не слухалась більше голосу справедливості,
піклування про народне благо. Вона привела не до
свята рівності і доброчесності, а до панування пороку й багатства” [13, с.68]. Тому з приходом до
влади Наполеона і право амністії фактично стало
належати йому [8. с.567]. В 1815 році в доповненнях до Конституції Франції ця обставина знайшла
своє юридичне підтвердження.
З XIX століття амністії у Франції почали застосовуватись доволі часто. Особливо у відношенні вчинення таких злочинів, як страйки, збори, дезертирство тощо. Сучасні амністії у Франції мають
політичний підтекст, часто розглядаються як вихід
з різного роду критичних ситуацій [14, с.1309] і
оголошуються, як правило, у зв’язку з перемогою в
президентських виборах парламентом держави за
поданням президента. Цю традицію – “президентську амністію” – започаткував Ш.Де Голль у 1959
році при вступі на посаду президента Франції [14,
с.1334]. Однак не тільки з цією обставиною можна
пов’язувати застосування амністії у Франції. Зокрема, приводами для прийняття актів амністії є не-
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обхідність у коригуванні каральної політики та вирішення інших завдань [15, с.166].
Кримінальний кодекс Франції 1992 року в
ст.ст. 133-9, 133-10 регламентує такі положення
правового реулювання амністії: “Амністія тягне
скасування судимості, усіх покарань без будь-якої
можливості перегляду справи. Амністія відновлює
право виконавця або співучасника злочинного діяння, котра могла бути йому надана при попередньому осудженні. Амністія не завдає шкоди третім особам тощо” [16, с.234].
Висновок. На основі дослідження реальних
фактів історії та законодавчого матеріалу вдалося
виявити прояви французької традиції амністії, зумовленої особливостями державно-правового генезису Франції. Тому перспективу подальших досліджень проблеми вбачаємо в здійсненні порівняльного аналізу кримінально-правового інституту амністії у Франції та Україні.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАНОВИЩА МИТНИХ ОРГАНІВ
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КОНТРАБАНДИ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ НА КОРДОНІ
Постановка проблеми. Дане дослідження
спрямоване на вивчення питань, що знаходяться
в секторі перетину кількох галузей права: кримінально-процесуального, митного, а також кримінального, і спрямована на виявлення перспектив розвитку інституту дізнання з метою вдосконалення та оптимального правового врегулювання кримінально-процесуальної діяльності. За
умови швидких змін інститутів держави та права,
яких зазнає Україна, особливу актуальність становить використання правового досвіду регулювання
цих відносин зарубіжних країн, у першу чергу тих,
з якими межує наша держава. Проте було б помилковим просто запозичувати чужий досвід, адже
необхідно враховувати своєрідність розвитку країн
і ступінь економічного розвитку.
Ступінь наукової розробки проблеми. У
працях радянських, російських та українських
дослідників проблем розслідування злочинів
увага здебільшого приділялась вивченню кримінально-процесуальної діяльності інших правоохоронними органами. Митні органи не так давно набули цього права, тому тема становлення та
розвитку правового регулювання дізнання в митних органах недостатньо розроблена. Проблеми
процесуального характеру, наближені до розслідування контрабанди митними органами, в Україні практично не досліджувались, а окремі елементи вивчались в основному через призму
міжнародного права, зокрема, К.К.Сандровським
та Є.В.Додіним; історії – Л.Н.Марковим, адміністративного управління – С.В.Ківаловим, криміналістики - В.М.Шевчуком. Проте, достатньо
розробленими дані теми в Російській Федерації,
зокрема, це роботи З.М.Абдурахманова, О.А.Берзинь, Т.А.Диканової, Е.А.Жигалова, І.О.Жук,
С.А.Овчіннікова, Л.Ф.Рогатих.
Метою статті є проведення порівняльного
аналізу процесуального становища митних органів при розслідуванні контрбанди та інших злочинів на кордоні.
Виклад основого матеріалу досліджження. В Україні до компетенції митних органів
належить здійснення дізнання лише в справах
про контрабанду товарів і вилучених із легального обігу предметів і контрабанду наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або

прекурсорів. У законодавстві Російської Федерації до злочинів, початковий етап розслідування
по яких віднесено до компетенції митних органів, належать:1) контрабанда товарів та інших
предметів у великих кількостіх , а також товарів,
у відношенні яких встановлені спеціальні правила переміщення (ст. 188 КК РФ); 2)незаконний
експорт технологій, науково-технічної інформації, послуг, сировини, матеріалів та обладнання,
що використовуються при створенні зброї масового знищення, озброєння та військової техніки
(ст. 189 КК РФ); 3) неповернення на територію
Російської Федерації предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів
Російської Федерації і зарубіжних країн у випадках, якщо таке повернення є обов’язкове ( ст. 190
КК РФ); 4) неповернення із-за кордону коштів в
іноземній валюті, що підлягають у відповідності
до законодавства РФ обов’язковому перерахуванню на рахунки уповноважених банків Російської Федерації (ст. 193 КК РФ); 5) ухилення від
сплати митних платежів, що стягуються з організацій або фізичної особи (ст. 194 КК РФ) [3,
с.566]. Законодавство Республіки Білорусь відносить до компетенції митних органів такі злочини: 1) контрабанда товарів, цінностей, наркотичних, психотропних, сильнодіючих, отруйних, вибухових речовин і вогнепальної зброї,
ядерної, хімічної біологічної зброї масового
знищення (ст. 228 КК); 2) незаконний експорт
об’єктів експортного контролю, що можуть бути
використані при створенні зброї масового знищення, засобів її доставки, озброєння та військової техніки (ст. 229 КК); 3) неповернення на територію Республіки Білорусь історико-культурних цінностей, вивезених за її межі, якщо таке
повернення є обов’язковим у відповідності до
законодавства (ст.230 КК); 4) ухилення від сплати митних платежів у крупних розмірах (ст.231
КК). У перерахованих категоріях кримінальних
справ митні органи порушують кримінальні
справи та здійснюють дізнання. Відповідно до ст.
182 Кримінально-процесуального кодексу РБ
справи про злочини зазначені в п.1-3 після здійснення невідкладних слідчих дій передають за
підслідністю органам державної безпеки. Ухилення від сплати митних платежів ч.1.ст.132 (без
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обтяжуючих обставин) розслідують у повному
обсязі, попереднє розслідування в них проводиться
лише в тих випадках, коли це визнає за необхідне
прокурор. А те саме діяння, вчинене групою осіб за
попереднім зговором, розслідується слідчими органів фінансових розслідувань [4].
Основою законодавства у сфері митних
правовідносин Угорщини є Митний кодекс, який
містить ”митний закон і митний тариф, інструкції на підставі яких необхідно діяти” [5, с.1].
Співробітники митниць наділені широким спектром прав, який дозволяє їм самостійно приймати рішення про конфіскацію предметів, що
стали об’єктами порушень у сфері митної справи, але лише в справах, де вартість предметів,
щодо яких вчинено порушення, не більше 50 тисяч форінтів (приблизно 200 дол. США). Порушення, що стосуються приховування, незаявлення або заявлення неправдивих відомостей про
предмети вартістю від 50 тисяч до 2 мільйонів
форінтів (приблизно 8,3 тисячі доларів США),
фіксуються митницею, а матеріали направляються в прокуратуру.
Перед митними органами Німеччини поставлений широкий спектр завдань у правоохоронній сфері: боротьба з контрабандою, незаконним обігом нарокотичних речовин, незаконною торгівлею зброєю і підробленими товарами
та нелегальним наймом робочої сили, а також
охорона захищених видів тварин і рослин [6,
с.124]. До компетенції Митно-криміналістичного
відомства віднесено розслідування фактів порушень митного законодавства; підпорядковані
йому головні митниці здійснюють охорону державного та митного кордонів Німеччини та ЄС,
контролюють континентальний шельф, охороняють риболовецькі зони та навколишнє середовище; оперативно-розшукові митниці, які вирішують правоохоронний блок питань, фактично є
“кримінальною поліцією митних органів Німеччини” [7, с.45].
Аналізуючи нормативну базу щодо організації боротби зі злочинами на кордоні, можна
встановити, що до повноважень митних органів
при розслідуванні злочинів у сфері митної справи в зарубіжних країнах віднесено більше десятка злочинів, у той чи інший спосіб пов’язаних із
переміщенням товарів та інших предметів через
кордон. Та у всіх випадках перший етап провадження в справах про злочини ”на кордоні” віднесений до функцій співробітників митниць.
Що ж стосується українського законодавства, то новий Кримінальний кодекс України
значно розширив поняття злочинів, пов’язаних із
118

порушенням встановленого порядку переміщення через кордон товарів і предметів, на відміну від КК 1961 року, який передбачав відповідальність лише за контрабанду ст. 70 та 70 ККУ
( тепер це відповідно статті 201 та 305 КК).
Новими є ряд статей, що свідчать як про
вдосконалення вітчизняного законодавства, що
продиктоване зміною економічних і соціальних
умов, так і про позитивне сприйняття зарубіжного досвіду. Так, стаття 199 КК встановлює відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в
Україну з метою збуту, а також збут підробленої
валюти. Об`єктом злочину є встановлений законом порядок формування та функціонування грошової системи України, але деякі різновиди цього
злочину мають транснаціональний характер.
За ухилення від повернення виручки в іноземній валюті або інших матеріальних цінностей,
отриманих від цієї виручки, винні особи можуть
бути піддані кримінальному покаранню згідно зі
ст. 207 КК. Мова йде про приховування виручки
в іноземній валюті, одержаної саме від продажу
експортних товарів, робіт або послуг. Основним
безпосереднім об’єктом злочину є встановлений
порядок здійснення міжнародних валютних розрахунків, покликаний забезпечувати надходження валютних коштів і формування валютних
резервів держави.
Стаття 268 КК визначає відповідальність за
незаконне ввезення на територію України або
транзит через її територію відходів і вторинної
сировини, а також речовин або матеріалів, що
належать до категорії небезпечних відходів. Не
можна не звернути увагу на закріплену у ст. 333
КК відповідальність за незаконне вивезення за
межі України сировини, матеріалів, обладнання
та технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки. Об`єктом цього
злочину є встановлений порядок вивезення за
межі митної території України певних видів продукції і товарів, які можуть бути використані для
створення ракетної, ядерної, хімічної, інших видів зброї, військової та спеціальної техніки.
На жаль, на відміну від кримінального законодавства, кримінально-процесуальне не зазнало відповідних (і логічних) змін, які б надали
можливість вчиняти першочергові слідчі дії у
розслідуванні вищезазначених злочинів митним
органам. Як і раніше, митні органи України є органами дізнання лише в справах про контрабанду. Правила підслідності українського кримінального процесу встановлюють, що розслідуванням злочинів у сфері митної справи займаються
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кілька відомств. Так, до компетенції органів внутрішніх справ відносяться злочини, передбачені
ст. 199 та 268 Кримінального кодексу, слідчих
відділів Служби безпеки - діяння кваліфіковані
за ст. 201, 305, 333 КК; слідчі податкової міліції
проводять досудове слідство у справах, які передбачені ст. 207 КК.
Об’єктивна сторона всіх цих злочинів
безпосередньо пов’язана із незаконним переміщенням товарів, предметів, речовин, матеріалів
через митний кордон України, що може бути виявлено, в першу чергу, працівниками митних органів. Вважаємо, що необхідно більш результативно та оптимально використовувати арсенал
кримінально-процесуальних заходів, уже існуючий у системі митних органів України. Практично не потрібно додаткових коштів – структура
вже створена, працює протягом одинадцяти років, співробітниками набуто певної кваліфікації
та досвіду у провадженні невідкладних слідчих
дій у справах про злочини, ознаки яких виявляються безпосередньо в ході основної діяльності
митниць по забезпеченню митного контролю та
здійсненню митного оформлення. Тому, на нашу
думку, цілком логічним і послідовним було б наділити повноваженнями щодо проведення невідкладних слідчих дій працівників саме цих органів.
Чинне кримінальне законодавство вже
аналізувалось з приводу розширення кола діянь,
які розглядаються у якості злочинів у сфері митної справи. До цілком обґрунтованих висновків,
з якими ми погоджуємось, прийшов у своєму дослідженні О.М.Тараненко про необхідність законодавчого закріплення повноважень митних
органів щодо організації виявлення, фіксації та
розслідування всіх злочинів у сфері митної справи [8, с.53]. Якщо об’єктивна сторона цих злочинів (не тільки контрабанди) виявляється у незаконному переміщенні того чи іншого предмета
через митний кордон, то і безпосередньо пов’язані з такими порушеннями першочергові слідчі дії
повинні виконувати саме митні органи.

Висновки. Враховуючи завдання, що стоять перед митними органами, виконувані ними
функції із забезпечення належного митного контролю та оформлення спільного з Нацбанком
України контролю за валютною виручкою, потрібно внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу України щодо розширення обсягу
повноважень митних органів як органів дізнання
та викласти п.4. ст.101 КПК в такій редакції: „4)
митні органи – в справах у галузі митної справи,
передбачених статтями 199, 201, 207, 268, 305
та 333 КК України.”
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V. РЕЦЕНЗІЇ
РЕЦЕНЗІЯ
на підручник “Адміністративне право України”*,
за загальною редакцією академіка С.В.Ківалова
Процес реформування адміністративного
права триває, оскільки адміністративна реформа
покликана сприяти запровадженню в практику
українського правотворення і правовикладання
нової ідеології: служіння держави людині. Дані
зміни викликають потребу відповідного науковопрактичного відображення останніх наукових
доробок та належного забезпечення в першу чергу навчального процесу. У таких умовах підготовлений авторським колективом, що складається переважно з вчених Одеської національної
юридичної академії підручник з адміністративного права України є актуальним і своєчасним.
Підручник “Адміністративне право України” містить 44 глави, що розташовані у логічній
послідовності і об’єднані в 9 розділів. Викладення основних елементів системи адміністративного права – загальної та особливої її частин,
здійснене з врахуванням у відповідності з Концепцією адміністративної реформи в Україні і
основних положень проекту Концепції реформи
адміністративного права України.
У першому розділі розкрито предмет, метод і систему адміністративного права, історію
його становлення, періоди розвитку і сучасної
трансформації. Проаналізовані різні підходи до
визначення основних понять науки, наведена також основна ідея, покладена в основу написання
даного підручника, відповідно до якої “у світлі
вимог Конституції України адміністративне право набуває нової ролі, воно вже має визначатись
не як управлінське право або каральне право, а
як право забезпечення і захисту прав людини”.
Авторами зазначається що й дотепер адміністративне право продовжує сприйматись багатьма
лише як, по-перше, право “адміністрування” та,
по-друге, “каральне” право. Хоча зрозуміло, що
така уява консервує властиву тоталітарному суспільству ідеологію “панування держави” над людиною, в якій людині відводиться місце лише
керованого об’єкту, на який спрямовані владнорозпорядчий вплив і адміністративний примус з
боку державних органів. Ця застаріла ідеологія

вже не відповідає визначеній Конституцією
України принципово новій ролі держави у відносинах з людиною і тому авторський колектив
рецензованого підручника, висвітлюючи основні
його положення, обрав новаторський підхід в
дусі адміністративної реформи.
Глави даного розділу присвячені також
аналізу адміністративно-правових норм та адміністративних правовідносин. В них висвітлено
основні елементи норм адміністративного права,
їх поняття, види, дію та особливості їх реалізації.
По-новому визначені функції норм адміністративного права, серед яких основними цілком обґрунтовано визнано функції: організації та регулювання
управлінських відносин; забезпечення реалізації
громадянами, громадськими організаціями тощо
своїх конституційних прав; захисту прав громадян
і громадських об’єднань у сфері державного
управління. Цілком справедливо зазначено також,
що визнання необхідності спрямування державного управління на забезпечення потреб людини
обумовлює зростання у системі норм адміністративного права України дозвільних норм.
Зміст розділу “Суб’єкти адміністративного
права” розкрито виходячи з їх сучасної класифікації на індивідуальні та колективні. На мою думку, з огляду на тенденції впровадження Концепції адміністративної реформи, саме такий підхід
дає можливість, у порівнянні з минулим, краще
розкрити дійсність статусу різних груп суб’єктів,
провести аналіз в першу чергу статусу індивідуальних суб’єктів, підкресливши визначальність
людини та її прав для держави і статусу її органів. Заслуговує підтримки також те, що у даному
розділі окремо розкрито таку часто вживану але
малодосліджену юридичну категорію, як “адміністративно-правовий статус”.
В даному розділі послідовно розкрито адміністративно-правовий статус індивідів, органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян. Окремої уваги заслуговує глава, у
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якій розглядається питання державної служби та
державних службовців.
Основний елемент предмету адміністративного права – державне управління розкрито у
третьому розділі. Послідовність і глибина дослідження виявилися у доступному викладенні поняття і сутності державного управління, його
принципів, функцій, системи форм та методів.
Науковий і практичний інтерес становлять і висновки викладені у главі, присвяченій адміністративно-правовим режимам, їх рисам та видам.
Суттєвою позитивною рисою підручника є
не тільки ґрунтовне розкриття адміністративноправового примусу та адміністративної відповідальності, а й значні аналітичні узагальнення.
Серед запропонованих авторами поглядів слід
окремо виділити нову характеристику рис адміністративного примусу та обґрунтування підстав
адміністративної відповідальності юридичних осіб.
Четвертий розділ “Адміністративний процес” розкрито у дискусійному плані з зазначенням позицій авторів, показані основні поняття адміністративного процесу, його принципи і структура, визначено засади нормативно-право-вого регулювання провадження у справах про адміністративні проступки, його загальна характеристика,
суб’єкти та стадії провадження. Заслуговує на увагу глава присвячена дисциплінарному провадженню в адміністративному праві. Слід зауважити, що
питання розглянуте вдало, з врахуванням останніх
наукових поглядів у даній сфері.
Автори підручника, цілком логічно включили розділ шостий “Засоби забезпечення законності та дисципліни у державному управління”
до загальної частини адміністративного права, на
відміну від спроб авторів інших аналогічних видань. Основним обґрунтування такого підходу є
визнання авторами державного контролю в сфері
державного управління як такого, що здійснюється у певній галузі державного управління з її
особливостями та конкретним змістом, а тому у
певному обсязі та у певній формі. Засади ж державного контролю для всіх галузей загальні.
Особлива частина представлена у поєднанні трьох розділів: “Адміністративно-правове
забезпечення управління економічною сферою”,
до якого автори цілком слушно включили главу
присвячену адміністративно-правовому забезпеченню управління бюджетною діяльністю, фінансами та кредитуванням, незважаючи на певну

критику такого підходу; “Адміністративно-правове забезпечення управління соціальною-культурною сферою” та “Адміністративно-правове
забезпечення управління адміністративно-політичною сферою”, в яких розкрито поняття, зміст
та стан правового регулювання даних сфер управління виходячи із принципів Концепції адміністративної реформи та змін в законодавстві, що відбулись з процесі їх впровадження. Даному розділу
присвячено основну увагу авторів рецензованого
підручника. В ньому детально, цікаво і по-новаторськи викладено і вирішено поставлені питання.
Авторському колективу, не зважаючи на
його значний кількісний склад вдалося зберегти
єдину спільну позицію: зміна функцій адміністративного права впливає і на зміну його методу –
поряд з основним імперативним методом більшої
ролі набуває диспозитивний, особливо в таких
сферах суспільного життя, як економічна та соціально-культурна.
Підручник включає усі необхідні складові
для викладання дисципліни “Адміністративне
право України” у вищих навчальних закладах з
врахуванням навчально-методичних та інших
вимог, що ставляться до такого роду праць, містить науково-обгрунтовані авторські положення і
висновки до питань, які висвітлюються у відповідних його розділах.
В той же час дана праця, на мій погляд, виграла б, якби в ній більшу увагу було сконцентровано також на таких питаннях, як: джерела адміністративного права; взаємодія норм адміністративного права з іншими галузями системи права України; адміністративний статус органів, що
не входять до виконавчої влади; прокурорський
нагляд за додержанням законів у сфері виконавчої влади; адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на участь в управлінні державними справами, як елементу адміністративно-правового статусу громадян. Разом з тим
ці зауваження не впливають на загальну високу
позитивну оцінку рецензованої праці.
Вказаний підручник є завершеним творчим
доробком авторського колективу, що виконаний
на високому теоретичному і науково-практичному рівні. Поза сумнівом його позитивно сприйме
юридична громадськість України, він буде корисним не тільки для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, а й для юристів-практиків та
широкого кола читачів.

Завідувач кафедри кримінального права і процесу Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича, доктор юридичних наук М.К. Якимчук
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Р.Ф.КАЙНДЛЬ ЯК ІСТОРИК ПРАВА
Раймунд Фрідріх Кайндль (31.VIII.1866,
Чернівці – 14.ІІІ.1930, Грац, Австрія) – найвидатніший історик Буковини за Австрії, тобто до
1918 р. Здобувши вищу освіту у Чернівецькому
університеті Франца-Йосифа, він став його доцентом, професором, деканом філософського факультету (1910-1911 рр.), ректором (1912-1913 рр.).
З 1915 по 1930 працював професором університету в Граці.
Буковинській тематиці Р.Ф.Кайндлем присвячено 308 книг і статей. Приводом для написання даного повідомлення послужило опублікування перекладів українською мовою двох важливих праць дослідника*, в яких широко представлена історико-правова проблематика.
В першій із названих монографій інтерес
історика права викликає перш за все розділ VII
(“Село і органи влади. Правові погляди”).
Підкреслюючи вірнопідданість гуцулів цісарю, Кайдль констатує їх недоброзичливе ставлення до урядовців, адвокатів, суддів за здирництво і хабарництво, вибіркове сприйняття обов’язковості загальноавстрійських законів і навіть
відкрите заперечення окремих законодавчих актів, особливо про браконьєрство, контрабанду,
обмеження в риболовстві. Окремо згадуються
погляди гуцулів на різні види злочинів: майнові
(крадіжка, пограбування), сімейні, вбивство. Коротко проаналізовані норми звичаєвого права
гуцулів у сфері цивільних відносин. Значна частина цих норм сформувалася у вигляді договорів:
купівлі-продажу, найму, міни, позичання, дарування, застави та ін. Як правило, вони укладалися в усній формі (віра на слово) за участі свідків.
Правда вже на початку ХІХ ст. почали укладатися і письмові договори з підписами сторін. Часто
вони супроводжувалися завдатком грішми або
заставою речей. В разі порушення умов договору
особою, яка дала завдаток чи зробила заставу,
завдаток чи застава втрачається. Нормами звичаєвого права регулювалися також різні форми
*

Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. – Чернівці: “Молодий буковинець”, 2000. – 208 с. [2];
Р.Ф.Кайндль. Історія міста Чернівців від найдавніших
часів до сьогодення, присвячена 60-літньому ювілею
правління Його величності Цісаря Франца Йосифа І, в
пам’ять про першу документальну згадку про місто
Чернівці 500 років тому. – Чернівці: Місто, 2003. –
278 с. [7].
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взаємодопомоги. Щодо поглядів на власність, то
сільські жителі вважали спільною власністю вулиці й дороги разом з плодами дерев, що росли
вздовж них, громадські криниці, ріки і потоки
разом з рибою в них, довколишнє каміння, хутряну і пернату дичину, гриби і ягоди, а також
знайдені бджолині рої, якщо власник не вимагав
їх назад. Дерево, що росло на межі двох земельних ділянок, як правило, належало, разом з його
плодами обом сусідам.
Це місцеве звичаєве право було дуже живучим і зберігало своє значення практично до
кінця австрійського правового впливу на Буковину. Ось як писав з цього приводу інший видатний вчений Чернівецького університету – юрист
Євген Ерліх: “Живуть у герцогстві Буковина ... 9
народностей: вірмени, німці, євреї, румуни, росіяни (липовани), українці, словаки, угорці, цигани. Юрист традиційного спрямування став би
стверджувати, що всі народи мали одне – єдине,
діюче в усій Австрії австрійське право. Але вже
при поверховому спостережені видно, що кожна
ця народність у всіх правових відносинах щоденного життя дотримується зовсім інших правових правил. Древній принцип особистості в
праві, лише на папері замінений принципом територіальності, продовжує практично діяти”. Є.
Ерліх прийшов до висновку, що тільки третина
приписів Австрійського цивільного кодексу застосовується у правовому житті сільських громад Буковини.
“Історія Чернівців” Р.Ф. Кайндля вийшла з
друку у 1908 р. до 500-річчя першої документальної згадки про місто. В десяти розділах монографії детально розкривається історія міської
громади в часи молдавської та австрійської влад.
В розділах ІІ-IV розкривається роль Чернівців як
адміністративного центру Молдавського князівства (1408-1774 рр.), особливості міського управління, обов’язки і вольності міста. Волосним
центром Чернівці стали у 1457 р. На чолі чернівецької громади стояли війт або шолтуз, щорічно
призначуваний молдавським господарем, та виборна рада з 8-12 радників. Члени міської ради
розподіляли податки і повинності, були суддями
із внутріміських справ, розглядаючи різні цивільні спори, що виникали між міщанами. Вони
також розподіляли земельні угіддя, що перебували у власності громади.
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Адміністративно-правовий розвиток Чернівців за Австрії (1774-1908) – об’єкт дослідження в розділах з V по VІІІ. Після австрійської окупації Буковини Чернівці були визначені адміністративним центром краю. З лютого 1786 р. вони
отримали свій перший міський статут. Магістрат
повинен був складатися із судді і чотирьох радників, що обиралися на 3 роки. Перші австрійські
вибори відбулися 7 травня 1786 р. Міським суддею став В. Паладій. З 1822 р. бере свій початок
упорядкований реєстр громадян Чернівців. Першим громадянську присягу 4 липня 1822 р. прийняв Йозеф Шнірх.
Початок наступного етапу розвитку міського управління у Чернівцях Кайндль датує 1832
р. Саме тоді була введена посада бургомістра,
розширилось коло повноважень магістрату. Але
лише закон від 8 березня 1864 р. дав Чернівцям
окремий статут, що запровадив автономію міської громади. З невеликими змінами (від 15 жовтня 1869 р., 23 грудня 1873 р. та ін.) цей статут
діяв до кінця перебування Буковини у складі Австрії. Він налічував 109 статей і передав управління Чернівцями до рук міської громадської ради і магістрату. Дванадцятий параграф статуту
визначив, що рада громади є постановляючим,
контролюючим органом, а магістрат – адміністративним, виконавчим.
Міська рада складалася з 50 представників
громади, які обиралися на 4 роки (через кожні 2
роки половина членів ради переобирались). Магістрат складався з бергомістра, віце-бургомістра, 4-х міських радників і необхідної кількості службовців та обслуговуючого персоналу. У
складі магістрату виділялись департаменти. З
1864 р. по 1914 р. бургомістрами Чернівців були
Я. Петрович, А. Кохановський, О. Рехтенберг, В.
Клімеш, Е.Райс, Ф. Фірт, С. Вейсельберг.
Особливу увагу Кайндль приділив розвитку окремих галузей міського управління. Адже
крім самоврядування (“самостійна сфера діяльності”) міська громада забезпечувала на своїй
території вирішення справ, що належали до компетенції політичних повітових властей (“доручена сфера діяльності”. Т.ч., Чернівці підпорядковувались безпосередньо крайовому управлінню,
а від буковинського сейму міська громада залежала лише при великих відчуженнях нерухомого
майна, значних позиках і т.д.
Окремо розглядаються в монографії питання про громадянські права чернівчан, порядок
набуття прав міщанства. Ґрунтовно розкривається організація судочинства, порядок формування
і використання міського бюджету.

Простий перелік розглянутих Кайндлем
проблем свідчить, що він створив справжню історичну енциклопедію Чернівців, ніким ще неперевершену досі. Унікальність монографії посилюється ще й тим, що багато джерел, які послужили для її написання, втрачені в ході воєнних літ (перш за все документи магістрату). Видання “Історії Чернівців” українською мовою –
цінний подарунок історикам, юристам, працівникам органів управління і самоврядування, всім, хто
досліджує наше минуле чи просто цікавиться ним.
Хочеться сподіватись, що невдовзі буде публікована українською мовою й фундаментальна праця
Р.Ф. Кайндля – “Історія Буковини”.
Бібліографія основних праць Р.Ф.Кайндля
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Czernowitz, 1898.
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ДО НАШИХ АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО»
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР
1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового
вісника Чернівецького університету” перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів,
які подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і
роздруковування електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на тридюймовій дискеті) поряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою.
1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редактор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же
прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений
до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному.
1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примірнику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення не допускаються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті 0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а рецензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки).
2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фактичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.
2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку.
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крапкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держстандартом.
2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну
назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад:
• Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірниках. Наприклад:
•
Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга видана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заголовком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три
автори. Наприклад:
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До наших авторів
Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. 276с.
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживання абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії
українською мовою.
•

3. ДОДАТКИ
До рукопису повинні додаватись:
- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь;
учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з
редколегією);
- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу,
який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповідної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може
бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади
та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри;
- інформація з вказівкою, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і
коректуру;
- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації).
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути редколегії в рекомендований термін.
4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони
були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати:
а) початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний лист автора (авторів) з поясненнями.
4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно ознайомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції.
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор
зобов'язаний попередити про це редакцію.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які
винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редактором.
5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи.
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