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ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС ЯК КАТЕГОРІЯ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Постановка проблеми. У сучасній науці
фінансового права при встановленні галузевої
приналежності окремих фінансово-правових інститутів, визначенні фінансово-правових відносин та аналізі поведінки суб’єктів цих відносин,
вітчизняними та зарубіжними дослідниками часто застосовується така наукова категорія, як „публічний інтерес”. Однак при цьому зміст даної
категорії залишається предметом різних, інколи
полярних думок і позицій. Крім того, саме поняття публічного інтересу не має поки що чіткого й однозначного визначення як у фінансовоправових наукових джерелах, так і у фінансовому законодавстві. З огляду на це проблема визначення публічного інтересу у фінансово-правових відносинах та його вираження в них продовжує залишатись актуальною в теорії фінансового
права, вимагає детального аналізу та комплексного дослідження.
Ступінь наукової розробки проблеми. Публічний інтерес – базова, загальнонаукова категорія. Окремі його аспекти є предметом дослідження багатьох наук: філософії, соціології, психології, економічної теорії, юриспруденції тощо.
Кожна із даних наук вивчає публічний інтерес з
позицій, які відповідають її власному предмету
та методології.
Як загальноправова категорія, публічний інтерес широко використовується в якості складової категоріально-понятійного інструментарію у
вітчизняній та зарубіжній теорії держави і права.
Серед вітчизняних науковців-правників, які досліджують проблему публічного інтересу, немає
єдності думок стосовно розуміння його сутності.
Зокрема, В.М. Селіванов визначає публічний інтерес як об’єктивно існуюче явище, яке є правовою дійсністю не тільки в юридичному аспекті, а
в системному розумінні. На його думку, публічний інтерес існує незалежно від волі держави та
ухвалених нею загальнообов’язкових юридичних
актів [39, с. 341-349]. В.К. Мамутов, характеризуючи поняття „публічне право” та досліджуючи
публічність, як ознаку закону, приходить до висновку, що закон є явищем публічним, оскільки
виражає державну (а не публічну – Х.В.) волю,

державний інтерес [25, с.59-61]. На думку О.І.
Харитонової категорія „публічний інтерес” є одним зі шляхів розмежування в існуючій дихотомії „публічне право – приватне право”. При цьому О.І. Харитонова вважає недоцільним і хибним
ототожнення публічного інтересу з інтересом
державним [43, с.24; 44, с.36]. Немає єдності думок щодо визначення та встановлення загальних
характеристик даної категорії і серед російських
науковців-правників. Зокрема, публічний інтерес
визначається як визнаний державою і забезпечений правом інтерес соціальної спільноти, задоволення якого є умовою і гарантією її існування
та розвитку [41, с.55]; як сукупність суспільних
інтересів, визнаних державою, внаслідок усвідомлення їх як об’єктивно існуючих явищ [24;
с.92]; як життєво необхідний стан великих соціальних груп (включаючи суспільство в цілому)
обов’язок щодо реалізації (досягнення, збереження і розвитку) якого покладене на державу
[42, с.25], зустрічаються й інші точки зору.
У вітчизняній науці фінансового права категорія “публічний інтерес” як складова її понятійно-категоріального апарату застосовується в основному в якості методологічного інструменту
при характеристиці та дослідженні окремих фінансово-правових інститутів [17, с.27; 37, с.5253]. Водночас можемо констатувати, що спеціальних наукових досліджень з проблем публічного інтересу, природи його вираження у фінансово-правових відносинах на сьогодні фактично
немає. Є лише окремі спроби характеризувати
роль даного суспільного феномену у фінансовоправових відносинах шляхом визначення його
видів чи видових ознак [28, с.34-39; 29, с.28-40].
На нашу думку, така ситуація є серйозною проблемою для науки фінансового права насамперед
у методологічному плані. Адже неможливо використовувати публічний інтерес як науковоправову категорію в якості критерію ідентифікації певного фінансово-правового явища, без
з’ясування його власної природи, сутнісних характеристик тощо.
Враховуючи сказане, автор ставить за мету
проаналізувати еволюцію розуміння і тлумачення
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загальнонаукової категорії „публічний інтерес” у
науці фінансового права, розкрити зміст і значення
публічного інтересу як категорії науки фінансового
права, дослідити сутнісні ознаки публічного інтересу на основі його видових відмінностей.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Як установлено у правовій літературі, термін
„публічний інтерес” уперше був застосований
давньоримськими юристами Ульпіаном, Папініаном, Павлом, Гаєм та іншими [18, с.24]. Зокрема, римський юрист Ульпіан у титулі першому
„Правосуддя та право” книги першої „Дигести
або Пандекти” писав: „Вивчення права поділяється на дві частини: публічне і приватне право.
Публічне право стосується становища римської
держави, приватне стосується користі окремих
осіб; існує корисне в суспільному відношенні та
корисне у приватному відношенні” [34, с.157].
Отже, базовою методологічною основою категорії „публічний інтерес” став термін „публічний”
– „publicus” – „суспільний”, той що належить
всім людям взагалі, спільний [32]. Таке розуміння даного терміну залишилось домінуючим на
подальших етапах розвитку західноєвропейської
правової науки [5, с.88; 2, с.34-35; 6, с. 11].
Історично у вітчизняній правовій науці проблемі публічного інтересу приділялось значно
менше уваги. Зокрема, у російській правовій науці дореволюційного періоду науково-правова
категорія „публічний інтерес” використовувалась
здебільшого в контексті класифікації права на
публічну і приватну галузі. В такому контексті
дана проблема була предметом досліджень
Л.Л. Гервагена, [13, с.13], М.М. Коркунова, [23,
с.166], Г.Ф. Шершеневича [46 с.513-554] ряду
інших науковців.
Окремі аспекти проблеми вираження та забезпечення інтересів у фінансово-правових відносинах досліджувались у дореволюційний період представниками науки фінансового права. Зокрема, одним з перших окреслив проблему співвідношення інтересу держави, провінції та громади Р. Кауфман, відзначивши при цьому, що
загальний суспільний інтерес є диференційованим, може виражатись і забезпечуватись не тільки державою, а й безпосередньо громадами [21,
с.28]. Як відзначав Л.В. Ходський, відмінність
державного господарства від приватного, як і
відмінність державних фінансів від фінансів
приватних полягає у різних шляхах і засобах задоволення існуючих потреб суб’єкта, відповідно
– держави і окремого громадянина [45, с.16-18].
Подібні позиції зустрічаємо й в інших авторів
даного періоду [8, с.7-8; 9, с.45; 19, с.3-7].Щодо
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останнього, відзначимо, що з точки зору сучасної
філософії та соціології, інтерес визначається саме як відношення соціальних суб’єктів до оточуючої дійсності, зумовлене положенням цих
суб’єктів, яке включає в себе їх потреби, шляхи і засоби задоволення цих потреб(виділено
нами – В.Х.) [47, с.242-243]. Тобто, не використовуючи саму наукову категорію „публічний інтерес”, російські імперські науковці-фінансисти характеризували правове регулювання фінансових
відносин на основі його сутнісних характеристик.
У радянський період розвитку правової науки
проблеми дослідження публічного державного інтересу фактично були зняті з обговорення, оскільки радянською наукою і практикою все „публічне”
фактично ототожнювалось з „державним” [36,
с.194-204]. Крім того, як вдало відзначає А.А. Нечай, дослідження базових, первинних ознак „публічності” у суспільних явищах набуло більше політичного, ніж наукового характеру [28, с.29].
Злам радянської адміністративно-командної
системи, розвиток пострадянських держав (у тому числі – в Україні) з їх орієнтацією на розбудову громадянського суспільства призвели до
радикальних змін суспільних відносин. У світлі
цього нової актуальності набула проблема публічного інтересу, як перманентного атрибуту соціальної держави. Сьогодні питання вираження та
забезпечення публічного інтересу стають предметом наукових досліджень як теорії держави і
права [14, с.23-24; 39, с. 341-357; 41, с.3-33; 31,
с.249-250], так і галузевих юридичних наук [11,
с.101; 27, с.86-92; 38, с.15-18; 35, с.77-86].
Досліджується дана проблема і сучасною
фінансово-правовою наукою. Зокрема, А.А. Нечай, розглядаючи публічний інтерес як ознаку
публічності фінансів, досліджує дану проблему в
контексті характеристики публічних фінансів як
різновиду суспільних відносин [28, с.34-39; 29,
с.28-40]. Такий підхід, на нашу думку, беззаперечно конструктивний, оскільки, по-перше, відображає діалектику розвитку фінансово-правових
відносин, по-друге, забезпечує системність і
комплексність дослідження окремого фінансовоправового інституту. Даний автор визначає і досліджує публічний інтерес шляхом визначення
його видів, якими, на її думку, є: державний, суспільний і територіальний інтерес. Особливу
роль публічного інтересу у регулюванні фінансово-правових відносин відзначає С.В. Запольський. Задаючи питання, „Чим пояснюється те, що
більшу групу економічних відносин держава регулює саме як фінансові правовідносини?” – автор сам відповідає, що поясненням цьому є особ-
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лива зацікавленість, навіть – обов’язок держави у
захисті, задоволенні та гарантуванні публічного
інтересу. Як продовжує свою думку С.В. Запольський, не держава створює чи перетворює ті чи
інші економічні відносини у фінансово-правові, а
саме публічний інтерес щодо їх реалізації примушує державу регулювати частину грошового
обігу імперативними, а не цивільно-правовими
методами [17, с.27]. О.В. Покачалова визначає
публічний інтерес критерієм обґрунтування приналежності окремого фінансово-правового інституту до галузі фінансового права. Причому, публічність як наукова категорія використовується
даним автором при ідентифікації предмета, методу фінансово-правового регулювання, а також
при характеристиці суб’єктів фінансово-правових відносин [37, с.52-53]. Співвідношення публічного і приватного інтересу суб’єкта податкових правовідносин характеризує В.О. Соловйов.
На його думку, публічний і приватний інтерес
при сплаті податкових сум можуть збігатися,
оскільки у повній і належній сплаті податків зацікавлене як усе суспільство, так і окремий громадянин, як член цього суспільства [40, с.11].
Розуміння публічного інтересу як одного з
критеріїв ідентифікації публічних фінансів панує
сьогодні і в західноєвропейській науці фінансового права. Трактування відносин, які є предметом
фінансового права саме як публічних фінансів призвело до того, що категорія „публічний інтерес” у
західній фінансово-правовій літературі набула
ознак атрибутивності та перманентності, а сама
наукова дисципліна досить часто визначається як
„публічні фінанси” [4, с.4-6; 3, с. 3; 6, с.11].
Аналізуючи стан застосування та дослідження даної наукової категорії у сучасній правовій та, зокрема, у фінансово-правовій науці,
можемо відзначити, що основними підходами до
визначення публічного інтересу є, відповідно,
об’єктивістський та суб’єктивістський. Зупинимось на даних підходах детальніше.
Як відзначає А.А. Нечай, публічний характер інтересу, що виражається у правовідносинах
є ознакою публічності фінансів, як різновиду суспільних відносин [28, с.28; 29, с.30-31]. У цьому
вона погоджується з Ю.О. Тихомировим, який
вказує, що основною ознакою „публічності” є
наявність публічного інтересу, як сумарного,
узагальненого інтересу у кожній із певних сфер:
економічній, соціальній, фінансовій тощо [41,
с.53-55]. Водночас Ю.О. Тихомиров вважає, що
визначити зміст і межі дії публічного інтересу
дуже складно, оскільки, по-перше, складно забезпечити вичерпну повноту і точність його ви-

раження з пізнавального погляду. По-друге, суперечливість і динаміка розвитку політичної й
економічної сфер, багатофакторність впливу,
рухливість суспільної поведінки ускладнюють
виявлення параметрів публічного інтересу [41,
с.54]. Із суті зазначених нами позицій випливає,
що вираження публічного інтересу розглядається
як елемент об’єктивно існуючих суспільних відносин, об’єктивна необхідність, підстава, причина діяльності суб’єктів цих правовідносин. Як з
цього приводу пише С.В. Михайлов, інтерес належить до об’єктивних категорій, оскільки, поперше, інтереси існують на основі об’єктивних
потреб суб’єкта, тобто потреба є сутністю інтересу. По-друге, інтереси зумовлені суспільними
відносинами, які самі по собі теж є об’єктивним
явищем [27, с.88].
Прихильники іншого підходу відзначають
домінування внутрішнього фактора публічного
інтересу – мотиваційного стану, який спонукає
до певних дій. У цьому відношенні особливо
підкреслюється вольовий момент публічного інтересу. Відзначимо, що представниками даного
підходу є насамперед науковці – фахівці у сфері
приватноправових дисциплін [11, с.101; 30, с.62].
Як приклад, наведемо позицію М.І. Васильєвої,
яка визначає екологічний суспільний інтерес як:
„публічно-правовий вимір змісту суб’єктивного
права громадян на сприятливе оточуюче середовище, його соціально значуща оцінка” [10, с.61].
Разом з тим, ідеї внутрішнього фактора публічного інтересу зустрічаються і в науці фінансового права. Зокрема, І.Х. Озєров, досліджуючи
проблеми співвідношення державного і суспільного інтересів, відзначав, що суспільні групи,
користуючись своїм впливом на державну владу,
намагаються зі своїх потреб зробити колективні
потреби, тобто задовольняти їх за суспільний, а
не за власний рахунок [33, с.11]. Такої ж позиції
дотримувались і ряд інших юристів-фінансистів
дореволюційного періоду [9, с.7-15; 16, с.14-16;
22, с.3-9], подібні ідеї зустрічаються у сучасній
фінансово-правовій літературі. Так, на думку
М.В. Карасьової, сьогодні існують дві причини,
які безпосередньо і цілком явно визначають активізацію фінансово-правового регулювання:
економічна і політична. Оскільки обидві вказані
причини мають пряме відношення до досліджуваного нами питання, процитуємо думку даного
автора у повному її обсязі. Отже, як стверджує
М.В. Карасьова, економічна причина полягає в
тому, що в умовах ринкової економіки державі
протистоїть „ціла армія” економічно самостійних
господарюючих суб’єктів, з інтересами яких во-
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на повинна рахуватись. Тому державі необхідно
„примудрятись” у ході фінансово-правового регулювання для того, щоб забезпечити безконфліктне відчуження грошових коштів господарюючих суб’єктів на публічні цілі, а також для того,
щоб справедливо розподілити отримані кошти.
Політична причина фінансово-правового регулювання полягає в існуючому політичному процесі, політичному багатоголоссі суб’єктів політичного спілкування [20, с.27].
Характеризуючи наведені нами вище підходи у визначенні публічного інтересу, ми хотіли
би підкреслити таке. 1. Їм властивий міждисциплінарний характер, тому характеристика публічного інтересу не зводиться лише до його вираження у фінансово-правових відносинах. 2. Не
зважаючи на певні концептуальні розбіжності,
об’єктивістському та суб’єктивістському підходам властиві і певні спільні моменти, а саме: в
обох підходах робляться спроби персоніфікувати
суб’єкт публічного інтересу; сам публічний інтерес пов’язується з певною цілеспрямованою діяльністю суб’єкта, є її причиною і залежить від
об’єктивних умов, існуючих у рамках конкретних суспільних відносин. З огляду на це ми вважаємо, що наведені позиції представників різних
підходів не заперечують, а швидше взаємодоповнюють одна одну. Ми підтримуємо твердження
В.К. Тотьєва, що публічний інтерес є елементом
динамічної системи суспільних відносин [42,
с.21]. А тому окремі його властивості (об’єктивні, суб’єктивні; статичні, динамічні) можуть реалізовуватись у декілька етапів.
Цілком погоджуючись з наведеною раніше
позицією А.А. Нечай про те, що публічний інтерес є ознакою публічності фінансово-правових
відносин, хочемо підкреслити, що саме публічність є основною ознакою публічного інтересу,
який виражається та забезпечується у певних
відносинах. Виходячи з поданого нами етимологічного змісту поняття „публічність”, як „спільність”, „всезагальність”, відзначимо, що публічний інтерес характеризується як інтерес, носієм
якого виступає насамперед суспільство як органічне ціле. Адже основою публічного інтересу є
об’єктивно існуючий інтерес суспільства. Водночас, визначаючи суспільство носієм публічного інтересу, ми ні в якому разі не ототожнюємо
суспільний і публічний інтерес. Адже, по-перше,
суспільство є складною соціальною системою і
не може зводитись до суми індивідів і соціальних груп які його складають. Так само суспільний інтерес не може встановлюватись шляхом
арифметичної дії додавання приватних інтересів
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(вже хоча б з тієї причини, що приватні інтереси
часто можуть бути протилежними, навіть взаємовиключними). По-друге, публічними є ті суспільні інтереси, які знаходять своє нормативне
відображення, охороняються і захищаються уповноваженими суб’єктами на підставі закону. На
підтвердження цього наведемо приклад. Як свідчать статистичні дані Державної податкової служби України, в Україні залишається досить високим рівень порушень податкового законодавства у частині несплати податкових сум до бюджету [15, с.1-3]. Однією із причин такої негативної ситуації, як відзначається в науці фінансового права, є і суб’єктивний фактор, так званий
податковий нігілізм – не сприйняття громадянином того факту, що частина заробленого ним доходу чи певного майна може бути від нього примусово відібрана, які би цілі при цьому не вказувались [40, с.10]. Однак дії держави, чи уповноважених нею органів, які обмежують або навіть
суперечать приватному інтересу конкретної особи – платника податку щодо оподаткування його
майна чи доходу, водночас забезпечують реалізацію публічного інтересу щодо формування фінансової бази існування всього суспільства. Охорона та забезпечення даного публічного інтересу
здійснюється встановленням статтею 67 Конституції України обов’язку сплачувати податки і
збори в порядку і розмірах, встановлених законом [1]. Крім того, держава є єдиним суб’єктом
реалізації даного публічного інтересу, оскільки,
як встановлено статтею 74 Конституції України,
питання податків не можуть бути предметом такої форми народовладдя, як референдум [1].
Отже, другою ознакою публічного інтересу
є його нормативність. Закони та нормативні акти
забезпечують відображення публічного інтересу
власне як такого, зумовлюють його реалізацію в
суспільстві. Ми не погоджуємось з А.А. Нечай в
тому, що ознак публічності набувають лише ті
суспільні інтереси, які отримали визнання
держави чи органів місцевого самоврядування (виділено нами – В.Х.) [29, с.33]. По-перше,
публічний інтерес – це об’єктивна категорія, яка
існує або не існує в суспільстві і без встановлення, а тим паче – визнання державою. По-друге,
як юридично значимий інтерес, у забезпеченні
якого зацікавлене все суспільство, публічний інтерес містить в собі вказівку на обов’язок здійснення державою відповідної даному інтересу діяльності. В цьому ми приєднуємось до позиції
А.В. Кряжкова, що будь-яка норма, яка відображає публічний інтерес у своєму позитивному розумінні або відповідає йому, або ні [24, с.95].
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Крім того, як відзначається в загальній теорії
держави і права, держава – це не вищестоящий
суб’єкт визнання, а виразник, представник публічного інтересу, який фіксує базові, корінні потреби суспільства та намагається їх задовольнити
[7, с.16-17; 26, с.88-90; 12, с.30-54].
Отже, можемо визначити публічний інтерес,
як відображений та належним чином закріплений
правовою нормою інтерес суспільства (або домінуючої його частини), обов’язок щодо реалізації,
забезпечення та охорони якого покладений на
державу. Притаманною ознакою та обов’язковою
умовою реалізації публічного інтересу у фінансовому праві є імперативний метод правового
регулювання фінансових відносин. Публічний
інтерес властивий всьому суспільству, однак
суб’єктом його реалізації, забезпечення та охорони є держава. Причому, держава, виходячи із
власної функціональної природи, здійснює заходи щодо реалізації публічного інтересу безпосередньо шляхом власної діяльності (діяльності
уповноважених компетентних органів), або шляхом встановлення нормативних приписів, обмежень, заборон, регламентуючих діяльність
суб’єктів фінансово-правових відносин.
Підсумовуючи все сказане, можемо зробити
такі висновки. Будучи базовою, фундаментальною загальнонауковою категорією, категорія
„публічний інтерес” є однією із наскрізних категорій науки фінансового права. Як один із ключових стержнів дефінітивної ідентифікації фінансового права як публічної галузі права, дана
категорія використовується при визначенні і характеристиці предмета, системи і принципів фінансового права, при встановленні галузевої
приналежності фінансово-правових інститутів,
виявленні основних орієнтирів і тенденцій трансформації та подальшого розвитку фінансовоправової системи. Змістом публічного інтересу є
певні потреби його суб’єкта, а його вираження
полягає у використовуваних шляхах і засобах
задоволення цих потреб.
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V.V. Khokhuliak
PUBLIC INTEREST AS A CATEGORY OF SCIENCE OF FINANCIAL LAW
Summary
A problem of application of scientific category is explored in the given article „public interest" in science of financial law. Public interest – it is interest of society fastened by the legal norm. A state is obliged to
realize him, secure and guard. A table of contents of public interest is necessities of his subject, and his expression consists in ways and facilities of satisfaction of these necessities.
10

Науковий вісник Чернівецького університету. 2004. Випуск 236 . Правознавство.

УДК 347.73
© 2004 р. Л.В. Вакарюк
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ
Постановка проблеми. Інститути в праві і,
зокрема, у фінансовому – це не застиглі категорії. Вони динамічні і залежать від стану, інтересів і потреб соціального організму суспільства. В
нових суспільних реаліях відбуваються процеси
збільшення масиву фінансово-правових норм,
розширення та деталізації кола суспільних відносин, що регулюються фінансовим правом, перетворення існуючих фінансово-правових інститутів із простих в складні і т.д. Формуються нові
інститути фінансового права, окремі в сучасних
умовах припиняють своє існування як застарілі,
неактуальні. Дана теза є підтвердженням думки
Л.С. Явича, що „правова форма здатна не лише
іти слідом за розвитком економіки та відображати зміни в економічному розвитку, але і зворотно
впливати на економіку” [22, с.15]. Отже, усвідомлення процесів деформації, формування нових
рис у вже існуючих фінансово-правових інститутах, зародження нових, зміни їх зв’язку та залежностей від інших інституційних категорій дозволить з більшою користю використовувати фінансове право в процесі становлення нового стану „інформаційного” суспільства.
Ступінь наукової розробки проблеми. Питання об’єктивно-суб’єктивної зумовленості інститутів фінансового права не нове. Воно активно досліджувалося у працях класиків загальної
теорії права. Різні аспекти співвідношення об’єктивного та суб’єктивного в праві розглядались в
ході дискусії початку 70-х років ХІХ ст. на сторінках журналу „Правоведение”. Зокрема, гостру
дискусію з цього приводу вели С.С.Алєксєєв [2],
Н.І.Матузов [10], Д.А.Керімов [8], І.Є.Фарбер
[17], М.Ф.Орзих [12], Г.Н.Полянська [15],
Р.Д.Сапір [15], А.А.Ушаков [16], П.Є.Недбайло
[11]. Після розпаду СРСР це питання продовжує
залишатись об’єктом дослідження як теоретиків
права (С.С.Алєксєєв [3, с.226-229], Є.А.Кірімова
[9, с.43-50]), так і вчених-фінансистів, таких як
П.С.Пацурківський [13, с.5-27; 19, с.53-54],
Р.О.Гаврилюк [7, с.18-23], М.В.Карасьова [18,
с.52-53], В.М.Вишновецький [6].
Мета статті. Автор ставить перед собою завдання проаналізувати ступінь наукової розробки теми, виявити та простежити передумови виникнення та зміни фінансово-правових інститу-

тів під впливом факторів, які формуються в сучасному суспільстві.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Фінансово-правовий інститут, як структурний
елемент системи права, піддається впливу тих же
факторів, що впливають на право в цілому.
В найширшому розумінні „об’єктивне” означає
те, що знаходиться поза свідомістю, незалежно
від неї, що „існування і розвиток права невід’ємні від суспільної свідомості, опосередковується в системі вольових відносин” [2, с.112]. Ми
поділяємо думку тих учених, які стверджують,
що зміст права, правових відносин, визначається
матеріальними відносинами, зумовлений економічним базисом, потребами економічного розвитку. А прагматичне призначення права в практичному житті, як справедливо зауважує С.С.Алексєєв, полягає саме в регулюванні суспільних відносин [3, с.275].
В основі розвитку суспільства лежить розвиток економічних чи базисних відносин. При їх
регулюванні найбільш яскраво проявляється
вплив об’єктивного фактора на становлення, розвиток і сам характер правових норм. В.П. Шкредов обґрунтовує такий вплив тим, що завжди існує простір для вибору з великої кількості варіантів найбільш доцільної господарської діяльності. З формального погляду вільна людина може
взагалі чинити так, як вважає за потрібне. Однак
такий вияв формальної свободи, волі чи свавілля
неминуче порушує процес виробництва, що рано
чи пізно змусить людей рахуватися з об’єктивними умовами і закономірностями [21, с.8].
З цього приводу Л.К.Воронова зазначала, що,
пізнавши об’єктивно існуючі економічні закони,
держава свідомо впливає на дії людей, пов’язані
з отриманням доходів та фінансуванням за їх рахунок видатків. Ці відносини, зумовлюючись
виробничими відносинами, слугують однією з їх
форм у реальному житті суспільства. Вони виражаються як вольові і регулюються державою за
допомогою правових норм [5, с.31-32].
Публічні фінанси, будучи нерозривно пов’язаними з існуванням власне держави, не зважажючи на свій об’єктивний характер, проявляються не інакше, як у формах, визначених державою.
Держава, враховуючи суспільні потреби, котрі
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завжди детерміновані рівнем розвитку виробничих сил суспільства, масштаби державної діяльності, суспільні соціальні потреби на даному
етапі розвитку і т.д., надає об’єктивним за змістом публічним фінансовим відносинам адекватні
правові форми. Вона це здійснює за допомогою
фінансово-правових норм, які згодом об’єктивно
об’єднуються у фінансово-правові інститути. Не
варто також забувати, що самі фінансово-правові
норми є „змістовною” формою, оскільки „правова
форма служить для реалізації, забезпечення того,
що складає зміст права – волі, інтересів, політики”
[4, с.54-55]. Не розповсюджувати дію фінансовоправових норм на якусь частину публічних фінансів означало б приректи їх на хаотичність, не надати їм відповідної правової форми, далеко не в повному обсязі і не в публічних інтересах використати їх внутрішній потенціал [13, с.14].
Система фінансового права завжди детермінується системою публічних фінансів, які складаються з відокремлених у силу свого місця в
розгалуженому і складному ланцюгу розподільних відносин у сфері публічних фінансів, ланок,
що залишаються за своїм об’єктивним економічним змістом єдиними, однорідними. Відповідно
цим ланкам фінансової системи, як економічному змісту, утворюються фінансово-правові інститути, як адекватна їм правова форма. Наприклад, цілком об’єктивним є об’єднання фінансово-правових норм, що містяться в Законі України
від 16 вересня 1992 р. „Про державний внутрішній борг України” [1] в інститут державного
кредиту. Це зумовлюється об’єктивною необхідністю використання державного кредиту для забезпечення постійного процесу фінансування
різноманітних потреб і вимог суспільства. Виконання державою своїх функцій з урегулювання
економіки, управління й оборони країни так чи
інакше призводить до збільшення бюджетних
видатків. Однак оскільки обсяг бюджетних доходів обмежується законодавчо встановленим
рівнем оподаткування, то держава в особі державних органів змушена вдаватися до державних
позик шляхом залучення тимчасово вільних
грошових коштів юридичних і фізичних осіб.
Отримані в такий спосіб грошові кошти потрапляють у розпорядження органів державної влади,
перетворюючись у додаткові фінансові ресурси.
Вони спрямовуються на поповнення доходів бюджету, тобто на покриття бюджетного дефіциту,
розширення можливостей задоволення державних
потреб, фінансування надзвичайних видатків.
Отже, фінансово-правовий інститут – це
об’єктивно зумовлене правове утворення. Однак
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об’єктивність інститутів фінансового права не
можна абсолютизувати, оскільки на рівні фінансово-правових інститутів значно проявляється
вплив суб’єктивних факторів. Фінансові відносини складаються об’єктивно, проте як вони формуються, в значній мірі залежить від суб’єк-тивних
факторів: ступеня усвідомлення необхідності їх
правового регулювання, захист інтересів якої соціальної групи повинен бути відображений у правових нормах. У даному випадку доречно навести
влучне зауваження П.С.Пацурківського, який зазначає, що „про об’єктивність системи правових
норм можна говорити тільки в розумінні їх інтелектуально-вольових якостей: правильності, істинності, корисності, зрозумілості для населення, органів
влади та інших суб’єктів права. Норми поведінки
складаються в єдину впорядковану систему (загальну чи інституціональну) не стихійно, а шляхом їх
узагальнення на раціональній основі, за обов’язкової участі свідомості людей [14, с.74-75]”.
Відзначаючи двоякий характер права, який полягає в тому, що правова норма є не тільки продуктом соціально-економічних умов даного суспільства, але й результатом свідомої діяльності людей,
Н.І.Матузов, зокрема, писав, що „межі об’єктивного та суб’єктивного, залежного та незалежного
умовні, не абcолютні”, критерієм суб’єктивності
виступає залежність права, як явища, від суб’єкта
[10, с.105-106].
П.Є. Недбайло відзначає наявність генетичного
зв’язку права з суспільною свідомістю правостворюючого суб’єкта та функціональну незалежність
від якого б то не було суб’єкта [11, с.21].
Поділяючи позицію М.Ф. Орзих, який вважав, що „зміст права не „дається” матеріальними
відносинами, а, скоріше, ними „задається”, та,
що між правом і матеріальними відносинами немає „жорсткої” детермінації, дзеркального відображення” [12, с.95], ми бачимо такі можливості
створення фінансово-правових норм, і відповідно, формування фінансово-правових інститутів:
законодавець усвідомлює потреби суспільного
розвитку і, по-перше, відображає в фінансовоправових нормах ці потреби адекватно їх здоровому розвитку; по-друге, в силу різних причин
видає нормативно-правові акти, що не відповідають об’єктивним потребам суспільного розвитку.
Наша країна знає немало прикладів таких законів,
що йдуть урозріз із об’єктивними соціально-економічними закономірностями. Перш за все - це надмірне втручання держави у сферу господарювання.
Класичним прикладом останнього може бути фактичне одержавлення у колишньому СРСР грошових коштів колгоспів та інших кооперативних
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організацій. Це фактичне захоплення колишньою
радянською державою чужої власності відбулося
за допомогою відповідних юридичних форм і
актів, легально. Наслідки різкого обмеження самостійності колгоспів у використанні власних
грошових коштів – відомі. Це і різке погіршення
фінансового стану колгоспів, і надання їм регулярної грошової допомоги у формі субсидій на
сільгосппродукцію, багаторазове списання державою боргів колгоспів за банківськими кредитами і т.д. [7, с.22].
Такого роду нормативно-правові акти викликають протест у суспільстві, як такі, що суперечать його інтересам і, або ігноруються, або порушуються ним. У будь-якому випадку вони не
приносять користі, негативно впливають на свідомість людей та призводять до наслідків, прямо
протилежних цілям законодавця. Права Р.О. Халфіна, яка відзначає, що норма права, створюючи
форму суспільних відносин, повинна враховувати вимоги, що висуваються змістом (тобто
об’єктивними економічними відносинами як базисними). „Модель правовідносин, що дається
нормою, може не відповідати змісту відносин у
зв’язку з тим, що недостатньо зрозумілі і враховані в нормі вимоги, які висуваються змістом.
Така невідповідність може виразитися в тому, що
передбачені нормою відносини або не виникнуть, або будуть здійснюватися не так, як це передбачено нормою” [20, с.39].
Виникнення та зміна фінансових відносин
тягне за собою необхідність їх правового регулювання. Правового регулювання потребують ті
фінансові відносини, які на сьогодні найбільш
актуальні, важливі, потребуючі втручання держави. Правове регулювання фінансових відносин
починається, отже, із осмислення законодавцем
необхідності в цьому специфічному виді регулювання суспільних відносин. Юридичні явища
існують не у вакуумі, а в соціальному середовищі. І на становлення фінансово-правових інститутів, їх зміст, конструкцію, методи правового
регулювання фінансових відносин значний вплив
спричиняють, наприклад, такі фактори соціального життя, як державні інтереси, співвідносини
політичних сил, психологічний та моральний
аспект праворозуміння як посадовими особами,
так і населенням.
На вказаних прикладах ми бачимо такі етапи
впливу суб’єктивного фактора при створенні такого елементу системи фінансового права як фінансово-правові інститути, після виникнення,
зміни, диференціації, зникнення окремих видів
фінансових відносин: 1) осмислення необхіднос-

ті правового регулювання публічних фінансових
відносин; 2) вибір методу правового регулювання фінансових відносин. Суб’єктивний фактор на
цьому етапі проявляється найбільш чітко, і те, як
будуть регулюватися фінансові відносини, цілком залежить від законодавця. Суб’єктивний фактор проявляється і в тому, наскільки повно використовуються можливості юридичної техніки,
наскільки чітко, юридично грамотно та доступно
викладена сама фінансово-правова норма, в нормативно-правовому акті якої юридичної сили
вона буде викладена і т.д.; 3) аналіз практики
застосування фінансово-правових норм. Критерієм дієвості фінансово-правових норм виступає
юридична практика. Розгляд результатів дії виданих фінансово-правових норм часто призводить до створення конкретизуючих або узагальнюючих, або інших норм права. Відбувається
оформлення, розподіл, об’єднання, інакша зміна
фінансово-правових інститутів, розростання їх у
підгалузі фінансового права.
Висновки. Отже, якою б високою не була
значимість суб’єктивного фактора при формуванні фінансово-правового інституту, визначальна все ж таки наявність фінансових відносин та
їх об’єктивна диференціація. Система фінансового права, будучи органічним явищем, не терпить
внутрішніх протиріч, що тягнуть за собою руйнацію механізму правового регулювання, прагне до
юридичної однорідності, внутрішнього взаємозв’язку та взаємозалежності елементів, що її складають. Українське суспільство переживає період
формування нових суспільних відносин. У цих
умовах право – один із ефективних засобів, який
полегшує формування нових суспільних взаємозв’язків і дозволяє уникнути як правових, так і соціальних колізій. Значну роль у цьому процесі буде
відігравати створення нових і трансформація традиційних фінансово-правових інститутів, що ми і
спостерігаємо щоденно.
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Summary
In this article the author attempts to analyze main factors which influenced on creation, modification and
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БУКОВИНА В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ АВСТРІЇ:
ДЕСЯТЬ ІСТОРИЧНИХ УРОКІВ (1774-1918 РР.)
Постановка проблеми. В історії розвитку
державних інститутів і права на Буковині виділяється період її перебування у складі багатонаціональної держави Габсбургів (1774-1918 рр.). У
різні часи ці 144 роки оцінювалися по-різному:
від восхвалення “цивілізаторської місії” Австрії в
краї між сходом і заходом, – до огульного звинувачення її у жорсткому колоніальному гніті. Реальні, зважені оцінки з’являються з часом. Сьогодні вони звучать так: “Він справді був гнітом.
Але Австро-Угорщина не знала ніколи ні масових депортацій, ні етнічного геноциду, ні етнічних чисток”... Жодна із держав, що успадкували
повністю чи частково її територію, не забезпечила національним меншинам той ступінь свободи
розвитку.., яким користувалися пригноблені народи.” [3, с.67]. З приєднанням до Австрії Буковина опинилася на стику різних історичних епох,
формацій і цивілізацій, але зберегла своє національне обличчя. То ж вивчення її державноправового розвитку в цей період є важливим завданням вітчизняної історико-правової науки.
Актуальність даного завдання визначається як
проблемами утвердження нового бачення історичного минулого України та її історичних регіонів, так і практикою сучасних вітчизняних державо- і правотворчих процесів.
Ступінь наукової розробки та мета статті.
Адміністративно-правовий розвиток Буковини у
складі Австрії донедавна не користувався належною увагою з боку істориків права, та й істориків
взагалі. В основному досліджувались питання
класової боротьби (революції 1848, 1905, 1917
рр.), національно-визвольного руху, соціальної
структури і т.ін. [1; 4-8]. І тільки після проголошення незалежності України розпочалося активне дослідження проблем правового розвитку Буковини в імперії Габсбургів [2; 9-11]. Аналіз результатів цих досліджень, вивчення відкритих архівних фондів, матеріалів преси, опублікованих
збірників документів і літератури дозволяє зробити
ряд висновків щодо історичних уроків розвитку
Буковини у правовому просторі Австрії.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Приєднання Буковини до Австрії було типовим
для епохи європейського абсолютизму актом
анексії, який переслідував чітко визначену стра-

тегічну мету австрійського уряду: зміцнення австрійських кордонів і поліпшення сполучення між
австрійськими провінціями, перш за все між Семигородом та новоприєднаною (у 1772 р.) Галичиною. Ніякі наступні історико-правові аргументи на користь австрійських прав щодо Буковини
не витримують жодної критики. Опосередковано, а іноді й прямо, це визнавалося навіть офіційним Віднем. Австрія вміло скористалася
сприятливою міжнародною обстановкою, ослабленням Туреччини у війні (1768-1774 рр.) з Росією, здобувши Буковину без жодних військових і
фінансових зусиль.
Роки належності Буковини до монархії Габсбургів викликали і досі продовжують викликати
суперечливі оцінки. При цьому одні дослідники
посилаються на безсумнівні факти соціальноекономічного та культурного прогресу краю,
підтвердження якого спостерігаються і сьогодні,
а інші – на констатацію такого ж незаперечного
факту, що Буковина і близько не досягла рівня
розвинутих земель Австрійської корони. Історія,
як відомо, не знає умовного способу, хоча альтернативність в історії була завжди. В різні часи
Буковина перебувала під зверхністю різних держав. Історична справедливість вимагає визнати,
що Австрія забезпечила на Буковині помітний
прогрес у всіх сферах крайового життя. Із глухого турецько-молдавського середньовіччя край
поступово піднявся до рівня новітнього суспільства, поєднавши до того ж у собі риси східної і
західної цивілізацій.
У відповідності з названими вище підходами
оцінювалася в історико-правовій і історичній
науці й система державно-правових інститутів
Буковини в розглядуваний період, хоча предметом окремого аналізу її функціонування досі не
було. У 1774-1918 рр. Буковина єдиний раз за
всю історію була цілісною політико-адміністративною одиницею (в ХХ столітті історія розділила її на дві частини: південна опинилася у складі
Румунії, а північна, як Чернівецька область, – у
складі України). За цей час тут сформувалася
система органів адміністративного управління,
самоврядування, судових і правоохоронних органів європейського зразка, яка базувалася на
законі, хоча, державу Габсбургів тільки у порів-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2004. Випуск 236. Правознавство.

15

М.В. Никифорак

нянні із попередніми володарями Буковини можна визнати правовою. Еволюція Австрії від абсолютної до конституційної монархії в повній
мірі знайшла своє відображення у державноправовому розвитку Буковини як її провінції.
Двадцять п’ятий "клаптик" Австрії – Буковина була восьмою у Ціслейтанії за територією і
чисельністю населення, дев’ятою – за густотою
населення, але найпослушнішою в політикоадміністративному плані. Австрійська адміністрація Буковини, безумовно, представляла перш
за все монархічну владу Габсбургів. У своєму
розвитку вона послідовно пройшла етапи військового (1774-1786 рр.), окружного – у складі Галичини (1787-1849 рр.) та крайового (1849-1918
рр.) управлінь. На кожному з цих етапів Буковина мала різний правовий статус, суть якого визначалась співвідношенням централізму і федералізму в державному устрої Австрії, рівнем
крайової автономії, формами і методами управління. Проте для кожного з них основними ознаками управління в краї були німецька урядова
мова, німецькомовні урядові чиновники і загальноавстрійська законодавча база. Жоден із представників українського населення – найчисельнішого й автохтонного на Буковині – ніколи не
посідав помітної посади в крайових чи повітових
урядових установах.
У період військового управління адміністративне керівництво Буковиною здійснювалося
військовими методами кадровими військовими,
які перетворилися у державних чиновників. Генерали (Сплені, Енценберг), які здійснювали
окупацію краю, не могли думати і діяти не як
солдати, хоча змушені були вирішувати конкретні завдання соціально-економічного та культурного змісту. Зрозуміло, що генералів не могли
цікавити інтереси розвитку різних етносів краю.
Тільки відмова від первісного плану перетворення Буковини у своєрідну військову прикордонну
зону прискорила процес заміни військової адміністрації цивільною. Однак приєднання Буковини як 19-ї округи до Галичини теж не посилило
адміністративну увагу до корінного населення
краю. Навпаки, саме в цей період започатковане
у попереднє десятиліття онімечування доповнилося полонізацією. Тільки після 1849 р. органи
управління (як крайового, так і повітового рівнів)
почали реально враховувати у своїй діяльності багатоетнічність населення краю, особливо у сфері
освіти. Але до вищих крайових адміністративних
посад жоден корінний буковинець за всі роки австрійського панування так і не був допущений.
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З "весною народів" на Буковині започаткувалися традиції парламентаризму. Населення
краю отримало право на представництво в австрійському парламенті. В різні часи різними були
його масштаби (від 8 депутатів у складі рейхстагу 1848 р. до 14 – у державній раді 1911 р.), різним був рівень демократизму виборів (тільки у
1907 р. було введене загальне пряме виборче
право). Це представництво не принесло краю
особливих політичних, економічних і культурних вигод (як через обмеженість прав парламенту, так і через малочисельність буковинського
представництва в ньому), але відіграло загалом
позитивну роль у становленні демократичних
традицій політичного життя, формуванні національних політичних еліт Буковини, в тому числі
й української. Ряд її представників, перш за все
Микола Василько і Степан Смаль-Стоцький, стали помітними постатями не тільки на буковинській, а й загальноавстрійській політичній арені.
Революція 1849 р. поклала початок пробудженню національної самосвідомості так званих "неісторичних", "недержавних" народів Австрії, до
яких відносили також українців Буковини. Саме
в цей час була зроблена перша спроба добитися
адміністративного поділу Галичини за етнічною
ознакою з виділенням української її частини (в
т.ч. й Північної Буковини) в окрему австрійську
провінцію. Ідея ця жила до кінця перебування
Галичини і Буковини у складі Австрії.
На основі австрійського законодавства 60-х
рр. ХІХ ст. на Буковині сформувалася система
органів самоврядування. Воно здійснювалося на
двох рівнях – крайовому (сейм) та громадському
(міському і сільському). Спроба організації повітових органів управління (1868 р.) була короткочасною Компетенція буковинського сейму, порядок його формування і функціонування визначалися загальноавстрійськими і крайовими законами. Сеймові повноваження стосувалися перш
за все крайових господарських справ, питань соціального та культурного розвитку. Сейм володів
правом звернення до центральних органів влади,
обговорення загальнодержавних законів, встановлення додаткових місцевих податків. Але його
рішення не були остаточними: вони санкціонувались цісарем. Вплив сейму постійно зростав,
хоча "сеймова автономія" Буковини так і не піднялася до рівня найбільш розвинутих австрійських земель. І це при тому, що саме Буковина у
1910 р. дала Австрії зразок національного компромісу в організації сеймової діяльності, відомий
в історії під назвою "буковинська злагода". Внаслідок сеймової реформи 1910 р. українці, руму-
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ни, австронімці і поляки отримали право обирати
депутатів у національних куріях, які були частинами соціальних курій. Завдяки "злагоді" 1910 р.
Буковина уникла в передвоєнний період крупних
міжетнічних конфліктів, а національні рухи
отримали можливість розвиватися, не завдаючи
шкоди один одному. Однак історія відвела вкрай
короткий строк для підтвердження життєздатності цього нововведення: на його основі відбулися
єдині вибори 1911 р.
Органами міського самоврядування були міські управи. Тільки у Чернівцях – як столиці
краю – діяли магістрат і міська рада. В селах функції самоврядування виконували громадські
управи та громадські ради. Громадські ради обиралися громадами у складі від 9 до 30 осіб залежно від кількості виборців. Зі складу ради обирався двірник (громадський голова). Він виконував
ухвали ради, завідував усіма громадськими справами, представляв громаду перед властями. Громадська рада і громадський голова переобиралися кожні три роки. Досить обширна компетенція
органів громадського самоврядування стосувалася суто місцевих питань (громадське майно, розвиток освіти, охорона здоров’я, будівництво, дороги і мости, нагляд за торгівлею і наймом), але
її реалізація повністю залежала від повітових та
крайової адміністрацій. Загалом громадське самоврядування забезпечувало виконання урядових рішень і досить ефективне управління громадським життям без додаткового державного
фінансування, сприяло підвищенню політичної
культури населення.
Важливим напрямком державно-правового
розвитку Буковини в розглядуваний період було
формування системи судових, правоохоронних
та правозахисних органів, до якої входили суди,
адвокатура і нотаріат, судова та фінансова прокуратури, поліція і жандармерія. Процес цей
пройшов ряд послідовних етапів, які загалом
відповідають періодам розвитку австрійської
держави та Буковини як її провінції.
Час військового управління Буковиною збігся із централізаторськими державними реформами Йосифа ІІ, які цілком проявилися і в судоустрої та правоохоронній сфері, перш за все організації поліції. В післяйозефінську епоху аж до
революції 1848 р. ніяких помітних перемін в організації судових і правоохоронних органів не
було. Єдиною заслуговуючою на увагу подією
було створення у 1804 р. Чернівецького крайового суду. Тільки в післяреволюційну епоху з утвердженням в Австрії конституційної монархії судова влада відділяється від управління. Відбули-

ся корінні перетворення в системі правоохороних органів. Створюються чіткі організаційні
структури адвокатури і нотаріату. Була введена
незмінюваність суддів, проголошена їх самостійність і незалежність. Важкі злочини, політичні
справи, а також справи про пресу покладалися на
розгляд судів присяжних. І суди, і установи юридичної допомоги, і правоохоронні органи виконували єдине стратегічне завдання: забезпечували
вірнопідданість населення Буковини Габсбургам,
спираючись на загальноавстрійське законодавство.
Приєднання Буковини до Австрії припало на
початок кодифікації австрійського права. Але
запровадження його на Буковині відбулося не
відразу, тривалий час тут ще діяли норми попереднього права. Тільки після адміністративного
включення Буковини до складу Галичини основним джерелом права в ній стало австрійське законодавство: цивільне, кримінальне, цивільнопроцесуальне, кримінально-процесуальне. Навіть
після розпаду Австро-Угорщини та окупації Буковини у 1918 р. Румунією австрійські кодекси
ще тривалий час діяли в краї. Крім загальноавстрійських законів, важливим джерелом права були постанови – розпорядження, які роз’яснювали
чи доповнювали положення законів, унормовували конкретні правові відносини, наприклад,
надання привілеїв. Залежно від форми, в якій
видавалися постанови, розрізнялися цісарські
патенти і дипломи, урядові декрети і розпорядження. Крайове законодавство як джерело права відігравало другорядну роль і стосувалося в
основному господарського життя краю.
Конституція 1867 року широко декларувала
загальні демократичні права громадян імперії:
рівність перед законом, недоторканість приватної власності, свободу совісті слова, друку, зборів, створення політичних і громадських об’єднань, право на освіту та вільний вибір професії,
право на захист особистої свободи (ув’язнення
особи дозволялося лише на підставі судового
вироку). Конституція визнала рівноправність
усіх народів держави і їх непорушне право зберігати і розвивати свою мову. Однак відома стаття
ХІХ конституції про рівноправність народів та їх
мов не отримала дальшого роз’яснення в законодавстві і трактувалася по-різному в залежності
від політичної ситуації. Ні в адміністративних
установах, ні в органах самоврядування, ні в судах українська мова не мала належного їй статусу. Суперечність між декларованими австрійською державою правами і реальним становищем
української мови не могла не викликати постійно
наростаючого (в міру росту національної само-
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свідомості) національного руху українців краю.
Саме цей рух, саме сподвижницька діяльність
його лідерів і учасників забезпечили виживання
й утвердження української мови на Буковині,
утвердження української національної освіти,
системи навчання рідною мовою, інтенсивний
розвиток видавництва українською мовою.
Прилучення Буковини до австрійського правового простору через введення в дію на її території джерел австрійського права вимагало наявності підготовлених правничих кадрів. Більше
100 років ця проблема вирішувалася винятково
шляхом присилання працівників для адміністративних органів, судів, прокуратури з інших коронних австрійських земель. Такі працівники не
знали традицій, специфіки краю, менталітету його населення. Та й свою службу на Буковині вони розглядали лише як чергову сходинку у своїй
кар’єрі. Відкриття у 1875 р. університету в Чернівцях і юридичного факультету в ньому корінним чином змінило ситуацію з кадрами в краї,
сприяло росту правової культури населення.
Крім того на факультеті зародилися визнані світом наукові традиції, сформувалися відомі наукові школи з соціології права, криміналістики,
державного права.
Висновки. Отже, в період належності до
Австрії Буковина вперше стала окремим, відносно автономним політико-адміністративним утворенням і як така одиниця припинила своє існування разом із розпадом Австро-Угорщини. Розвиток державного управління пройшов тут через
етапи військової адміністрації, окружного управління у складі Галичини, крайового управління
герцогства Буковини. В краї поступово утвердилися європейські форми адміністративного
управління, місцевого самоврядування, судочинства. Розвивалася змішана система права, яка
базувалася на загальноавстрійському і крайовому
законодавстві та місцевих звичаях.
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BUKOWINA IN LEGAL SYSTEM OF AUSTRIA: TEN HISTORICAL LESSONS
Summary
In the article the conclusions about consequences of legal development of Bukowina in structure of
Austria during 1774-1918 years are made.
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ЮРИДИЧНИЙ ПОЗИТИВІЗМ В ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ПРАВА М.К. РЕННЕНКАМПФА
Постановка проблеми. Історія правової
думки України XIX – початку XX століття є однією з найцікавіших і одночасно складних і недостатньо досліджених проблем правознавства.
Останнім часом науковий інтерес до цієї проблеми значно пожвавився, проте чимало аспектів
потребує спеціальних досліджень. Це особливо
стосується вивчення історії університетської
правової думки на теренах України.
Ступінь наукової розробки проблеми. Кількість наукових праць, що стосується дослідження університетської науки взагалі, досить
обмежена. Серед них слід відзначити праці
В.І.Андрейцева, В.К.Коротких “Микола Іванішев”,
С.М.Мельника “Вчені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка у галузі кримінального процесу”, дисертаційне дослідження Т.І.Бондарук “Основоположники Київської
історико-юридичної школи М.Ф.ВладимирськийБуданов, Ф.І.Леонтович” та інші.
Однак зазначені праці не дають повної картини розвитку теорії права у Київському університеті. Тому необхідність поглибленого вивчення теоретико-правової думки вчених Київського
університету є очевидною.
Метою даної статті є виявлення і розкриття
теоретичних підходів у М.К.Ренненкампфа – відомого теоретика права Київського університету та
визначення напряму характерного для вченого.
Виклад основного матеріалу дослідження.
На позиціях юридичного позитивізму в Україні у
другій половині XIX століття стояв професор
юридичного факультету Київського університету
М.К.Ренненкампф (1832-1899). В основу своїх
досліджень, як свідчать архівні матеріали, вчений поклав позитивний метод. Тому недаремно
Є.В.Кузнєцов вважає його прихильником теорії
позитивного права [2, с. 102]. Його поширений
курс з енциклопедії права як зазначав О.Котельников, “утримував починаючих виключно у сфері юридичній” [3, с. 68]. Свою наукову і викладацьку діяльність у Київському університеті
М.К.Ренненкампф почав у 1858 році, коли його
було призначено на кафедру енциклопедії законознавства. Вчений читав енциклопедію права,
історію філософії права та історію іноземних законодавств. В 1869 році, коли на юридичному
факультеті відбулося відокремлення викладання

історії найважливіших законодавств від кафедри
юридичної енциклопедії, М.К.Ренненкампфа було
затверджено на посаду професора на кафедру історії найважливіших стародавніх і нових законодавств. Але у зв’язку з тим, що не було спеціаліста в
галузі юридичної енциклопедії, він безплатно викладав з 1871 по 1880 роки також юридичну енциклопедію. У 1883 році М.К.Ренненкампфа було
обрано ректором Київського університету і обіймав він цю посаду до 1890 року.
У своїй науковій діяльності М.К.Ренненкампф намагався завжди бути на рівні світових
досягнень юридичної науки. У цьому йому також допомогли відрядження за кордон в такі
країни, як Австрія, Прусія, Франція, Бельгія, Англія, Італія, з метою вивчення теорії права і позитивних законодавств. Звичайно, знайомство з
досягненнями зарубіжної правової науки не могло не вплинути на становлення правових поглядів молодого правознавця. Він вивчав багато
юридичних дисциплін, але основну увагу вчений
зосередив на питаннях теорії права як самостійної дисципліни. Його цікавили проблемні питання, такі як виникнення права, його форми,
співвідношення права і моралі, відношення права
до держави та ряд інших. Як наслідок – у 1869
році побачила світ його найкраща для свого часу
праця “Очерки юридической энциклопедии”.
Слід зазначити, що свою енциклопедію він опрацював і написав самостійно, до того ж вітчизняної літератури тоді було мало і доводилося використовувати літературу зарубіжних авторів. Проте, як зазначав В.Д.Шидловський, твір М.К.Ренненкампфа “стояв на висоті сучасного йому рівня і в ньому сповна було відображено пануючий
позитивний напрям із зазначенням підстав, за
яких умоглядні відволікаючі філософські початки не можуть привести до пізнання істинної природи речей. Позитивний метод покладено в основу його досліджень і він суворо дотримувався
висновків із фактів і уникав поспішних узагальнень абстрактних філософських ідей” [5, с. 101].
М.К.Ренненкампф у своїх теоретико-правових дослідженнях широко використовував також історичний метод. В одній із своїх праць з
енциклопедії права вчений писав, що історія законодавства є дуже важливою для розуміння сучасного стану права. Під історичним способом
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вивчення права він розумів дослідження походження, розвитку і функціонування як окремих
інститутів, так і окремих правових систем окремих держав. Основну увагу у своїх працях, особливо в “Очерках юридической энциклопедии”,
вчений приділяв питанням праворозуміння, серед
яких найбільш важливими є: поняття про право,
форми права, кодифікація, система права та ін.
М.К.Ренненкампф, як і інші представники
юридичного позитивізму, у своїх “Очерках юридической энциклопедии” також значну увагу
приділяв критиці природно-правових поглядів.
На відміну від представників природно-правового напряму, які наводили ряд доказів існування
природного права як права вічного і незмінного,
М.К.Ренненкампф підкреслював, що “системи
природного права створюються також людьми і
тому не можуть бути у світі зовсім закінченими,
невільними від суперечностей і помилок, не в
змозі вийти за межі досвіду історії і осягнути
право в усій його суті, як витвір окремих осіб
воно відрізняється характером навіть хиткішим, ніж позитивне право суспільства” [6, с. 31].
На його думку, право утворюється згідно з відомими законами природи і діє в певних рамках
суспільних відносин. Разом з тим, характеризуючи історичний розвиток природного права, вчений зазначав, що були періоди, коли природне
право претендувало на домінуюче місце в системі правознавства. Це особливо проявлялося в
періоди занепаду суспільного порядку. Тому в
цей час, підкреслював він, все активніше починають діяти ідеї природного права. Як зазначав
вчений, таку закономірність бачимо вже в системах Платона, Аристотеля, стоїків, скептиків,
створених у дні занепаду політичного і суспільного життя Греції і Риму. Природно-правові системи, які створювалися впродовж історичного
розвитку, на думку вченого, “давали мало безпосередньої користі; їх вічні розумні закони залишались тільки в книгах і розумі небагатьох сучасників” [6, с. 32].
Під правом М.К.Ренненкампф розумів конкретну юридичну норму і зазначав, що "право є
тільки те, що існує як закон, визнаний суспільством" [6, с. 33]. Він вважав, що право не може існувати поза суспільством. У зв’язку з цим від
права він відрізняв правосвідомість, яка “діє
тільки як вимога розуму, як бажання моралі, і в
цьому вигляді могутньо впливає на суспільство,
але не як обов‘язковий закон» [6, с. 26]. Саме в
цьому можна побачити помилку не лише
М.К.Ренненкампфа, але й інших прихильників
позитивного підходу в праві, які вбачали в дер20

жаві єдиного творця права. Характеризуючи
представників цого напряму, В.С.Нерсесянц зазначав, що юридичний позитивізм – це швидше
юриспруденція уявлень і дефініцій, поверхових і
суперечливих. Отже, під правом прихильники
юридичного позитивізму розуміли норми, правила поведінки, накази, що містять вимоги держави до підлеглих. Право визначали вони як совокупність загальнообов‘язкових норм або правил поведінки, забезпечених примусовою силою
держави і адресованих членам даного суспільства. Норма права при цьому зводилася до наказу,
повеління державної волі, до нормативного судження законодавця.
Особливий підхід застосовував М.К.Ренненкампф до питання про співвідношення права і
моралі, яке цікавило багатьох мислителів. Як відомо, це питання, незважаючи на його значущість, почали вивчати тільки в XVII столітті. До
цього часу не було спеціальних теорій про відмінність між мораллю і правом. Такі вченні, як
Томазій і Фейєрбах, наприклад вважали , що не
існує безпосереднього зв‘язку між правом і мораллю і що це різні галузі. В Україні і Росії цю
проблему розглядали у своїх доктринах різні
вчені з різних позицій. Так, зокрема, право і мораль ототожнював, з точки зору їх змісту,
П.І.Новгородцев. Іншої точки зору дотримувався
М.К.Ренненкампф. “Мораль, – писав вчений, – є
закон внутрішній, духовний, який спрямовує людину до добра, панує над усіма її прагненнями і
відносинами, суспільними і особистими, зовнішніми і внутрішніми» [6, с. 34]. Тоді, на думку вченого, «право є сила зовнішня, яка обмежується тільки зовнішніми конкретними діями, і то настільки,
наскільки ці дії стосуються суспільства» [7, с. 17].
Вчений зазначав, що, маючи позитивний характер, право не суперечитиме своїй суті, якщо
воно відповідає ідеї правди, яка, в свою чергу,
залежить від історичного розвитку суспільства і
правосвідомості народу. Він писав, що “можливі
випадки значного відхилення права від вимог
правди, а іноді суперечить їй; проте це не відбирає у права позитивності, його сили” [7, с. 5].
Тобто, хоча закон, санкціонований державою,
суперечить правді, він має силу до тих пір, доки
його не буде скасовано. В цьому випадку проявляється нормативний підхід вченого до розуміння права. Разом з тим він зауважував, що чим
частіше збігатимуться вимоги права з вимогами
правди, тим воно буде стабільнішим для суспільства. Далі він зазначав, що моральні вимоги зобов’язують лише нашу совість, а юридичні
обов‘язки покладаються на громадян суспільст-
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вом і можуть супроводжуватися примусом. Цим
самим він показав, що право і мораль мають
свою особливу мету, певні межі дії і тому не
можуть підмінюватися, але ці межі, на його думку, не можуть бути постійними і незмінними,
оскільки право і мораль безперервно розвиваються і відносини між ними змінюються під
впливом різних умов, в яких живе суспільство.
У взаємовідносинах права і моралі М.К.Ренненкампф вбачав однак ще інше. Не зважаючи на
ті відмінності, що існують між правом і мораллю, ці явища між собою взаємопов‘язані. Він
вважав, що ці галузі, кожна у своїх межах, повинні доповнювати одна одну, оскільки право і мораль мають однакові уявлення про добро і правду і йдуть різними шляхами, але до однієї мети –
до прогресу і вдосконалення людини. На його
думку, жодне суспільство не може існувати з одного примусу без моральних стимулів своїх членів. Вчений висував таку формулу, що аморальне
не повинно бути правомірним і право не повинно
приписувати аморальність. На його думку, ніякий юридичний порядок не може існувати лише
з одного примусу, а, з іншого боку, моральні
прагненням недостатні для людини, яка живе в
суспільстві, де існує необхідний порядок, право і
сила. Така постановка питання, що, звичайно,
має раціональне зерно, сприяла розвитку гуманістичних ідей і явно відрізнялася від позиції
юридичного позитивізму в його класичній уяві
на Заході, де питання моралі і її співвідношення з
правом виключалися із сфери юридичної науки.
М.К.Ренненкампф, як і багато його попередників, шукав причини виникнення права. В появі права він розрізняв такі фактори, як насамперед «матеріальний, фактичний або відносини між
людьми. Ці відносини мають свої закони, що
дані природою та історією; воля людини не в
силах іти проти природи та історії і змусити їх
діяти проти себе, і тому право повинно пристосовуватися до них, інакше стане безсилим або
навіть зашкодить суспільству» [6, с. 36]. Іншим
моментом у виникненні права він вважав людську свідомість продуктивною силою, що запліднює мертву природу. Вона глибше проникає в
умови людського життя і спрямовує відносини
на більш розумні цілі. Але оскільки право є порядок обов’язковий, для якого недостатньо однієї
свідомості окремих осіб або суспільства, то визнання закону має бути обов’язковим. Це може
проявлятися у формі його дотримання або ж у формі припису належної суспільної влади. Основним
завданням досконалого права є створення норм, які

відповідатимуть дійсній природі відносин і вимогам найвищої культури людських суспільств.
Право, на думку вченого, у своєму цілісному
утворенні являє дві суттєві сторони, зовнішню і
внутрішню. До зовнішньої або об’єктивної сторони він відносив норми, що визначають порядок співіснування, до внутрішньої або суб’єктивної – владу, повноваження тих, для кого вони
встановлені і визначені юридичними нормами.
Ці дві сторони перебувають у постійному контакті. Основним завданням права, на думку вченого, є встановлення і забезпечення суспільного
порядку, свободи людини.
Проблему форми (джерела) права М.К.Ренненкампф розглядав у контексті із сучасними
підходами. Вчений розрізняв форми і джерела
права. До джерел права він відносить сили, що
творять право. Такою силою, на його думку, є
держава, яка регулює суспільні потреби і відповідно приймає певні норми. Форма права є однією із умов існування взагалі права. Вона має загальновідомий, загальнообов‘язковий характер.
До основних форм права М.К.Ренненкампф відносив звичаєве право і закон. Він зазначав, що
“звичаєве право є первісна природна форма права, що виникає з власної сили і з відомою необхідністю” [6, с. 68]. На його думку, звичаєве право
існує в історичних умовах народного життя і утворюється внаслідок постійного застосування і повторення певних правил до тих самих відносин.
Особливу увагу вчений звертав на звичаєве
право в галузі міждержавних відносин. На його
думку, воно завжди було важливою формою права,
тому що не існувало загальної законодавчої влади,
яка визначала б міждержавні відносини. Порядок
формування міжнародних звичаїв є аналогічний
формуванню звичаїв взагалі, але має менший авторитет, оскільки це залежить від багатьох факторів.
Закон М.К.Ренненкампф вважав вищою формою права. За допомогою закону держава висловлює свою волю, свої вимоги. Звідси, у визначенні М.К.Ренненкампфа, “закон є правило
або норма, яка встановлена законодавчою владою держави” [6, с. 71]. Основний зміст закону,
на його думку, полягає в тому, що визначає правовідносини і тому є основою для взаємних прав
і обов’язків як держави, так і громадян, тобто
ставить їх у рівні умови. Як бачимо, у вченого
простежуються ті позитивні моменти, що й у представників юридичного позитивізму, які, за словами
В.О.Туманова, наголошували на принципах верховенства закону і підкорення судді закону. Ця доктрина соціального порядку і політичної стабільності
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більше, ніж інші течії і напрями, сприяла розвитку
принципу законності [8, с. 170].
У своїй “Юридичній енциклопедії” М.К.Ренненкампф акцентував увагу на наукових методах
і способах вивчення права. До наукових методів
він відносив такі методи як аналіз і синтез. Аналіз, на думку вченого, “досліджує окремі положення, розкладає дане явище на його елементи і
в кожному намагається знайти зв‘язок його з наступним і попереднім. Синтез базується на положеннях загальних, уже існуючих або прийнятих, і до них підводить всі залежні від них положення і факти” [9, с. 245]. Як вважав вчений, ці
два методи мають рівнозначну пізнавальну силу і
важливий ефект, коли дослідження проводиться із
застосуванням обох методів. Разом з тим, кожний
метод має свої певні недоліки і переваги. За допомогою аналізу можна швидше зробити відкриття в
певній сфері права. Він застосовується тоді, коли є
потреба розширити коло знань. Синтез же узагальнює факти, хоча може відхилятися від свого предмета. Застосування наукових методів веде до встановлення достовірних знань і об‘єктивної істини.
Часто в науці, коли доказів недостатньо,
можуть застосовуватися наукові гіпотези, які
грунтуються на відомих фактах, аналогіях. Правознавець виділяв ряд спеціальних способів і
прийомів вивчення і обробки права, зокрема: екзегетичний, який полягає в інтерпретації джерел
права; систематичний, який досліджує і опрацьовує всю систему права; історичний, який досліджує походження, розвиток і зміну як окремих
інститутів, так і всієї системи права.
Великого значення при вивченні права, як і
його попередник К.О.Неволін, М.К.Ренненкампф
надавав не лише теорії, але і практиці, підкреслюючи, що в цьому питанні саме судова реформа
1864 року сприяла взаємозв‘язку юридичної науки і практики. Ідеї вченого привертали увагу до
діючих норм права, наголошуючи при цьому на
верховенстві закону. Позитивним було і те, що
він вказував на зв‘язок права з державою.
Висновки. Отже, правові ідеї М.К.Ренненкампфа поряд із загальними умовами виникнен-

ня юридичного позитивізму на Заході мали свої
історичні, національні і суб‘єктивні особливості.
Йому були притаманні геніальні ідеї, які в деяких випадках випереджали західноєвропейські
правові школи. Своєрідність правового вчення
М.К.Ренненкампфа в розвитку теоретико-правових проблем полягала в тому, що він розвивав
свою концепцію з урахуванням традицій, які
склалися на той час. Хоча М.К.Ренненкампф
стояв на позиціях юридичного позитивізму, проте в його теорії були і прогресивні моменти, які
були спрямовані на ліквідацію старих правових
норм, звичаїв і феодальних порядків. Він намагався запровадити нові принципи права шляхом розробки позитивного нормативного матеріалу, створити стабільну правову систему. Це був виступ
проти беззаконня і свавілля, що сприяло зміцненню законності і мало прогресивне значення.
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Summary
He was one of the outstanding legal researcher in the Kiev University. The author of the article underlines that the legal ideas of the scientist had both their own historic, national and subjective peculiarities, as
the general feature of the legal positivism at that time.
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ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ СУТНОСТІ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Сьогодні у зв’язку з
реформуванням системи права в Україні, зокрема цивільно-правової та фінансово-правової галузей, порушується ряд питань про їх взаємовплив і формування фонових поглядів на традиційні та усталені поняття. Досить гостро постало
питання юридичної сутності органів та установ,
створених на підставі Конституції України та
законів державою, Автономною Республікою
Крим і територіальними громадами.
У світі склались два погляди на правовий
статус державних органів та установ як юридичних осіб: німецька система, відповідно до якої
всі публічні установи (лікарні, військові частини,
тощо) не є юридичними особами, а виступають
від імені держави; і французька система, відповідно до якої всі публічні установи – юридичні
особи, за якими майно закріплюється на праві
власності [20, c.5]. Ситуація, яка склалась в
Україні, характеризується насамперед тим, що
установи та інші державні організації, що перебувають на Державному бюджеті та мають самостійний кошторис, керівники яких є розпорядниками бюджетних коштів, визнані юридичними
особами, однак як за радянських часів, так і сьогодні стосовно усього майна, наданого їм, вони не
мають прав власності, а користуються та розпоряджаються ним на праві оперативного управління.
Тобто український підхід до визначення юридичної
сутності бюджетних установ своєрідний такий що
має власне історичне походження, обґрунтування
та сучасне вирішення у законодавстві.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблема визнання статусу юридичної особи за
бюджетними установами порушувалося в різні
часи. На недосконалість законодавчого вирішення даного питання в радянській цивілістиці вказували такі вчені-цивілісти, як О.В.Вєнєдіктов,
С.М.Братусь, С.М.Корнєв, та інші. Так, С.М.Братусь ще у 1950 р. обґрунтував тезу про те, що
“варто було б включити норму про те, що бюджетні установи, що мають власний кошторис, є
юридичними особами” [7, c.253], що і відбулось
з прийняттям Цивільного кодексу УРСР 1963 р.
Питання визнання статусу юридичної особи за
бюджетними установами та правове обґрунтування даного процесу, в різні часи у своїх працях
досліджували також вчені-фінансисти, зокрема

М.Л.Коган, Д.А.Бекерська, Н.А.Куфакова та інші. Однак дослідження проблем сучасного вирішення в українському цивільному праві питання
наявності у бюджетних установ статуту юридичної особи практично не проводяться.
Мета дослідження полягає в аналізі основних історичних етапів визнання за бюджетними
установами статусу юридичних осіб.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Відповідь на питання, чи всі установи, органи та
організації, що утримуються за рахунок коштів
бюджетів, є юридичними особами, можна дати
лише шляхом системного дослідження даного
питання в історичному розрізі. Різні відомства й
установи, казенні підприємства, які в дореволюційному цивільному праві і законодавстві юридичними особами не визнавались, розглядались в
якості представників і повірених казни і, відповідно, в цивільному обігу від їх імені виступала
казна як суб’єкт цивільного права. Не визнавались вони і такими, що володіли речовими правами, зокрема правом власності на майно, що
знаходилось в їх віданні [12, c.12].
Становлення ж юридичної сутності бюджетних установ у правовій системі радянської держави проходило в декілька етапів. Перший етап
був пов’язаний зі зміною концепції юридичної
особи та необхідністю прирівняння бюджетних
установ у цивільних правах з державними підприємствами, які набули статусу юридичних
осіб. Жовтнева революція 1917 р. призвела до
утворення панівного державного сектора економіки за рахунок націоналізації приватної власності. Законодавець не запропонував чіткого визначення юридичної особи, але зазначив, що: “юридичними особами визнаються об’єднання осіб,
установи або організації, які можуть як такі, набувати права на майно, вступати в зобов’язання,
позивати та відповідати в суді” (ст.13 ЦК РРФСР
1922 р.; ст.16,19 ЦК УРСР 1922 р.). У відповідності зі ст. 14 ЦК РРФСР 1922 р. юридична особа
мала мати зареєстровані уповноваженим на те
органом статут або положення.
У зв’язку з цим уже незабаром з прийняттям
Цивільного кодексу 1922 р. Верховному суду
РРФСР довелось позитивно відповісти на питання про те, чи є бюджетні установи юридичними
особами [7, c.248]. На початку 1925 р. Верховний
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суд РРФСР прийняв точку зору, відповідно до
якої “тільки такі об’єднання і організації користуються правами юридичної особи, яким ці права
надані за законом чи статутом, чи положенням,
яке визначає коло їх діяльності”. Разом з тим,
пізніше в 1925 р. визнав, що “ця принципово цілком правильна точка зору все ж не могла бути
повністю додержана до кінця: наш суд і наше
право не надають формі надмірного значення
при вірності матеріальної сторони справи” [8,
c.198]. Наділення бюджетних установ (організацій) правами юридичної особи дозволяло їм брати участь у цивільному обороті і від власного
імені [13, c.14]. В 1926 Пленуму Верховного суду
РРФСР у своєму роз’ясненні “Про правоздатність
державних установ у зв’язку з питанням про їх
участь у цивільному обороті в якості фактичних
юридичних осіб” однозначно визнав бюджетні
установи “фактичними юридичними особами”.
І все ж відсутність законодавчих норм, які б
регулювали майнову правоздатність бюджетних
установ, породжувала плутанину у питаннях про
те, хто повинен відповідати за боргами, що виникали з угод, які здійснювали установи, та про
те, які угоди вони могли укладати. Тому в
РРФСР незабаром був виданий законодавчий
акт, що врегулював участь у цивільних правовідносинах бюджетних установ. Маємо на увазі Постанову Всесоюзного Центрального Виконавчого
Комітету (ВЦВК) та Ради Народних Комісарів
(РНК) РРФСР від 27.09.1926 р. “Про господарські операції установ, що перебувають на державному бюджеті”.
Дана Постанова уособлювала початок другого етапу становлення юридичної сутності бюджетних установ. Хоч у ній вони і не визначалися
юридичними особами, але із її положень випливала необхідність визнання цих установ такими.
Відповідно до її змісту, визнання чи невизнання
даного суспільного утворення юридичною особою залежало не стільки від наявності чи відсутності в законі, положенні чи статуті формули
“користується правами юридичної особи” чи “є
юридичною особою”, скільки від суті справи,
тобто від того, володіє чи ні дане суспільне утворення тією окресленою точними ознаками мірою
майнової чи оперативної самостійності, яка
утворює зміст поняття юридичної особи [8,
с.207]. Зокрема, у ст. 1 вказаної Постанови вказувалось, що дані установи, можуть виконувати
лише ті господарські операції, які безпосередньо
пов’язані з їх діяльністю або є необхідними для
здійснення покладених на них завдань, і мали,
відповідно до ст. 2, право укладати угоди та до24

говори, а також видавати відповідні зобов’язання
[22, с.12].
У радянській цивілістичній літературі
О.В.Венедиктов ще в 1928 р. виразно сформулював тезу про юридичну сутність бюджетних
установ [7, c.50]. Однак одностайності між науковцями в той час не було. Зокрема, Д.М.Гєнкін
проводив відмінність між органами державного
управління та державними бюджетними установами, до переліку яких він відносив лікарні, навчальні заклади та інші соціально-культурні
установи. Лише установи, на його думку, слід
було визнавати юридичними особами [11, c.99].
Такої ж думки дотримується І.П.Грєшніков, який
до того ж зазначає, що бюджетні установи все ж
таки виступали від імені казни: установи союзного значення діяли від імені Союзу РСР, а установи республіканського значення – від імені даної республіки, установи місцевого значення –
від імені ради місцевих депутатів [12, c.63].
Проте така концепція, відповідно до якої бюджетна установа не була і не могла виступати
юридичною особою, з погляду О.В.Венедиктова,
С.М.Братуся, висловленої в 40-х роках визнавалась помилковою. Як указував С.М.Братусь, “для
того, щоб дати вірну характеристику юридичної
особистості бюджетної установи, необхідно попередньо з’ясувати, яке положення займає держава в системі майнових відносин соціалістичного суспільства” [8, с.154]. Він також, зазначав, що якщо поєднати поняття юридичної особистості державних органів лише з принципом
господарського відання, то висновок зрозумілий:
бюджетні установи не є юридичними особами,
але обґрунтовував, що ні існуючі умови діяльності цих установ і радянської держави в цілому, ні
радянське законодавство не давали підстав для
такого висновку [7, c.244].
Цілком слушно вказував і О.В.Венедиктов на
те, що “подібне ототожнення призвело б до безглуздого висновку, що держава по відношенню
до себе самої одночасно виступає і в якості боржника і кредитора, позивача і відповідача. Тому
супротивникам визнання бюджетних установ
юридичними особами очевидно необхідно було
або погодитися з даним висновком, або стверджувати, що правовідносини, в яких обидві сторони – бюджетні особи, не є справжніми юридичними відносинами” [9, c.817-820; 10, c.86].
Наявність або відсутність госпрозрахунку може
впливати на характер та обсяг правоздатності,
але не визначає наявність чи відсутність юридичної особистості у даної організації [7, c.244].
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Отже, в результаті завершення наведеної вище дискусії, вчені дійшли до загальної характеристики правової сутності та майнового положення бюджетних установ і визнавали, що:
1) установи, керівники яких мають права самостійних розпорядників кредитів, задовольняють
основним рисам юридичної особи; 2) в цивільних правовідносинах бюджетна установа виступає від свого імені; 3) вона діє або на основі положення, загального для усіх установ даного типу, або на основі спеціального положення або
статуту; тобто має організаційну єдність; 4) наявність самостійного кошторису свідчить про
майнову відокремленість установи при тому, що
вона володіє у своїх майнових відносинах визначеною мірою оперативної самостійності; 5) вона
самостійно відповідає за своїми боргами, хоч ця
відповідальність здійснюється в інших формах,
ніж відповідальність державного госпрозрахункового підприємства; свої вимоги, що випливають з зобов’язань установи, кредитори висувають до оплати самій установі, а не до казни.
Оплата вимоги в даному випадку здійснювалась
за рахунок коштів, наданих за кошторисом установі [8, с.206]. Оплата вимоги за рахунок майна,
яке надавилось установі була неможливою, оскільки відповідно до Постанови ЦВК та СРК СРСР
від 11.06.1926 р. “Про відчуження державного майна” державне майно не підлягало відчуженню у
власність приватних осіб, громадських та кооперативних організацій, не могло бути предметом застави, з вартості майна заборонялось задовольняти
вимоги кредиторів у порядку стягнення.
Пізніше продаж, набуття, обмін, інші угоди
по розпорядженню знаряддям та матеріалами
були заборонені під страхом кримінального покарання [4]. Такий порядок звернення стягнення
на державне майно з незначними змінами зберігся до 1991 року.
Однак далеко не за усіма окремими організаційними утвореннями визнавали статус юридичної особи і відповідно бюджетної установи,
оскільки до них висувався і ще ряд вимог, яким
вони мали відповідати. Наприклад, у ст.2 Постанови Ради народних комісарів РРФСР від липня
1934 р. сказано, що “усім директорам неповних
середніх і середніх шкіл, а також завідувачам
початковими школами, що мають не менше 160
учнів, за винятком початкових шкіл, що перебувають на сільському бюджеті, мають бути надані
права розпорядника кредитів третього рівня” [26,
с.238]. В іншому разі дані установи не мали статусу юридичної особи, а розглядались організаційною ланкою державного органу, на кошторисі

якого перебували, який і наділявся правами юридичної особи.
Перед юридичною наукою також постала
складна проблема обґрунтувати правову приналежність майна державним юридичним особам,
що виявилося досить складною справою. І лише
в 1948 р. академік О.В.Венедиктов сформулював
теорію оперативного управління, що одержала
підтримку наукової громадськості, а також законодавче оформлення в Основах цивільного законодавства СРСР і союзних республік 1961 р.
(Основах), в ст. 21 яких було записано, що державне майно, закріплене за державними організаціями, знаходиться в їх оперативному управлінні: установи здійснюють в межах, установлених законом, відповідно до цілей їх діяльності,
планових завдань і призначення майна, права
володіння, користування і розпорядження майном. Це положення було повністю відтворене в
усіх цивільних кодексах союзних республік колишнього СРСР (в т.ч. в ст. 89 ЦК УРСР 1963 р.),
що й розпочало третій етап становлення юридичної сутності бюджетних установ.
Бюджетні установи також були позбавлені, за
загальним правилом, можливості пред’явити ті чи
інші вимоги (позови) до власника [17, c.29]. Таке
право з’явилось лише відповідно до п. 4 ст. 32 Закону “Про власність в СРСР” 1990 р., та ст. 39 Закону України “Про власність”. Однак це право стосувалось лише доходів від господарської діяльності і майна, придбаного за рахунок цих доходів, і не
стосувалось, як і не стосується й досі, зокрема бюджетних коштів, що передбачені на їх утримання.
Отже, з кінця 20-х і до початку 60-х років ХХ
ст. державні організації (підприємства та установи) по суті не мали законодавчо визнаних прав
юридичної особи і тим більше майнових прав на
закріплене за ними державне майно. На даний
аспект вказували як в той час, зокрема, Вєнєдіктов О.В. [9, c.777-781], Новицький І.Б. [16, c.167168], так і наголошують сучасні вчені, зокрема,
Е.О.Суханов [19, c.30-31], Н.В.Козлова [14, c.26].
У ст. 11 Основ 1961 р. та ст. 23 ЦК УРСР
1963 р., було дане визначення юридичної особи
шляхом перерахування її відмінних рис та властивостей. Юридичними ж особами визнавались
організації, які володіють відокремленим майном, можуть від власного імені набувати майнові
та особисті немайнові права і нести обов’язки,
бути позивачами та відповідачами в суді, арбітражі чи третейському суді, в тому числі й установи та інші державні організації, що перебувають на державному бюджеті і мають самостійний кошторис, керівники яких користуються
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правами розпорядників кредитів (за винятками,
встановленими законом) (ст. 24). Згідно з положенням ст. 26 ЦК УРСР 1963 р. правоздатність
юридичної особи виникала з моменту затвердження її статуту чи положення.
На основі аналізу нормативно-правових актів
того періоду, радянська цивілістична наука намагалась виявити сутність юридичної особи. Виходячи з буквального тлумачення правових
норм, одержували висновок, що юридичною особою визнавалась організація, що володіла ознаками, вказаними в законі.
Якщо законодавство попереднього періоду
не зобов’язувало визначити в статуті чи положенні про державну установу чи є вона юридичною особою, то з початку 60-х років така необхідність настала. В подальшому, згідно з нормами ст.11 Основ цивільного законодавства Союзу
РСР та республік, що були затверджені
31.05.1991 р., але так і не вступили у чинність в
Україні, юридичною особою – суб’єктом права
пропонувалось визнавати організацію, яка має у
власності, повному господарському віданні або
оперативному управлінні відмежоване майно,
відповідає за своїми зобов’язаннями цим майном
і виступає у суді від свого імені.
Як бачимо, визначення юридичної особи було дещо розширене в бік конкретизації майнового статусу різних організацій, характеру набутих
ними прав та обов’язків, меж участі в процесі.
Очевидно, що володіння усіма вказаними ознаками не дає пістав для визнання чи невизнання
певної організації юридичною особою. Тому в
ст. 13 Основ 1991 року було запропоновано, що
“юридична особа вважається створеною з моменту її державної реєстрації”. Тобто висновок про
існування конкретної юридичної особи можна
було робити на основі наявності чи відсутності у
неї свідоцтва про державну реєстрацію [14, c.32].
У новому Цивільному кодексі України
(ЦКУ) 2003 р. вказане вище положення отримало
своє закріплення в ст. 80, де визначено, що “юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді”. Тобто факт реєстрації є основою визнання за новоствореною юридичною особою правосуб’єктності. Способів же створення
юридичних осіб в Цивільному кодексі України
передбачено декілька. Зокрема, залежно від порядку створення юридичні особи поділяються на
юридичних осіб приватного права і юридичних
осіб публічного права (ч.2 ст.81 ЦКУ). Юридич26

на особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади АРК або органу місцевого самоврядування. Виходячи з того, що
державні органи, державні установи (заклади),
що фінансуються з бюджету відповідного публічного утворення і створюються на підставі установчого акту вони визнаються юридичними особами, а саме установами.
Нове цивільне законодавство встановлює
вимогу реєстрації юридичних осіб і в тому числі
юридичних осіб публічного права, однак воно не
вимагає застосування єдиного порядку реєстрації
юридичних осіб. Зважаючи на те, що обсяг правоздатності юридичних осіб публічного права та
юридичних осіб приватного права різний, і те,
що цивільним кодексом “встановлюються порядок створення, організаційно-правові форми,
правовий статус юридичних осіб приватного
права”, а “порядок утворення та правовий статус
юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом” (ст.81
ч.3 ЦКУ). На юридичних же осіб публічного
права у цивільних відносинах поширюються положення Цивільного Кодексу, лише в тому разі,
якщо інше не встановлено законом (ст.82 ЦКУ).
Для юридичних осіб публічного права може бути
залишений особливий “публічний” прядок їх реєстрації. В зв’язку з цим не можна не враховувати, на наш погляд, що суб’єктом права організація, в тому числі публічна, стає лише тоді, коли
одержує статус юридичної особи, одержавши
реєстрацію як такої.
Висновки. У новітній час відбулась відмова
від застосування у цивільному законодавстві
прив’язки юридичної сутності особи до форми її
фінансування, правової категорії “бюджетна
установа”. Якщо в попередньому кодексі зазначалось, що “юридичними особами є ....установи
та інші державні організації, що перебувають на
державному бюджеті і мають самостійний кошторис, керівники яких користуються правами
розпорядників кредитів (за винятками, встановленими законом)”, у ЦКУ 2003 р. питання джерел
утримання юридичних осіб публічного права взагалі не торкається, як і не згадується питання про їх
місце в бюджетному процесі (тобто те, що їх керівники мають мати статус розпорядників бюджетних
коштів). Натомість весь зміст Бюджетного кодексу
України (БКУ) проникнутий значимістю застосування категорії “бюджетна установа” в бюджетноправових відносинах. Положення БКУ розвиваються у подальшому законодавстві, базуючись на
цьому понятті, що дане у ст.2 БКУ.
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Отже, бюджетні установи пройшли три основних історичних етапи становлення їх юридичної
сутності. В результаті сучасні бюджетні установи, якими визнаються “орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи
органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів” і “є неприбутковою” (ст.2 ч.1 п.6 БКУ), в цивільних правовідносинах наділяються спеціальною цивільного правоздатністю та виступають, починаючи з 2004 року, юридичними особами публічного права за умови їх реєстрації в єдиному реєстрі юридичних осіб.
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THE BASIC HISTORICAL STAGES OF A BECOMING OF BUDGET ORGANIZATIONS AS THE
LEGAL PERSONS IN UKRAINE
Summary
In the article the basic historical stages of development of the juridical personality of budget organizations are explored. The interval of time from 1917, when the budget organizations hadn't the status of the
legal person, till the present time, when they use the special status of the legal person, is considered.
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Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь
ПОНЯТТЯ ТА ПОХОДЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
Постановка проблеми. Місцеві фінанси є
одним із найважливіших методів здійснення фінансової децентралізації. Як зазначає В.І. Кравченко, якщо причиною функціонування фінансів
взагалі є поява держави і товарно-грошових відносин, то причиною виникнення місцевих фінансів є наявність територіальних колективів, відокремлення функцій та завдань, які покладаються
на їхні органи влади [12, с.39]. Місцеві фінанси
формується як самостійна складова фінансової
системи держави. Виділення системи місцевих
фінансів відкриває широкі можливості для залучення додаткових фінансових ресурсів у місцеві
бюджети, для підвищення ініціативи в діяльності
місцевих органів влади.
Ступінь наукової розробки проблеми. Розгляду місцевих фінансів присвячували свої роботи науковці М.М.Ровинський, В.І.Кравченко та
інші. Але вони зосереджували увагу в основному
на місцевих бюджетах, досліджуючи їх як економічну категорію. Інтенсивно розвиток теорії
місцевих фінансів відбувався в Німеччині. Питання місцевого самоврядування та місцевих фінансів досліджували такі німецькі вчені, як
Л.Штейн, Р. Гнейст, Р. Кауфман, А. Вагнер та
інші. На прикінці ХІХ ст. і початку ХХ ст. питаннями місцевих фінансів серед російських
вчених займалися, зокрема, В. Твєрдохлєбов, Н.
Цитович, Н. Тоцький, М. Курчинський, М. Сірінов, С. Котляревський, П. Гензель, О. Васильчиков, І. Озеров, В. Лебедєв, М. Мітіліно. Ми не
розмежовуємо вчення про місцеві фінанси Російської Імперії та України, оскільки остання, як
відомо, тривалий час була складовою Російської
імперії, на її території діяло законодавство також
і інших країн (наприклад, Польщі та Литви).
Проте є праці з цієї тематики, написані у 20-х рр.
ХХ ст. українською мовою [14].
Мета статті полягає в змістовному аналізі
нормативно-правових актів, які стосуються становлення місцевих фінансів, розкритті їх значення та ролі у розвитку місцевих фінансів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Починаючи зі стародавніх часів, вважалося,
що все державне майно є джерелом державного
доходу (так було, наприклад, у Стародавньому
Римі та Греції), при цьому майно громад окремо
не виділялося. У середні віки державне майно
28

фактично ототожнювалося із майном королів
(царів) і охоплювало: в широкому розумінні –
державну власність (будівлі, будинки, ліси, кораблі тощо), у вузькому розумінні – все майно,
яке приносило прибуток. У Стародавній Русі все
те, що належало приватним особам, вважалося
власністю князя, а майно князя збігалося з майном держави, тобто – з власністю царя [10, с.16].
Отже, можна стверджувати, що в ті часи існували лише державні фінанси, якими охоплювалися
і місцеві фінанси. На це звертає увагу і О.А. Музика [15, с.678-679].
Запровадження місцевого самоврядування
під час падіння кріпацтва в Російській імперії у
другій половині ХІХ ст. мало своїм завданням
пристосувати самовладно-поміщицький лад, зберігаючи при цьому його дворянсько-поміщицьку
сутність, до потреб капіталістичного розвитку.
Не зважаючи на обмежену компетенцію, діяльність дворянських земств була пов’язана та всіляко гальмувалася надзвичайно вузькою фінансово-матеріальною базою, наданою їм царським
урядом. Царський уряд обмежував права, компетенцію та матеріальну базу місцевого самоврядування. Наскільки незначними були доходи дореволюційних міських самоуправлінь у 1912 р.,
свідчить той факт, що загальний бюджет усіх
міст тогочасної Російської імперії був меншим
від бюджету одного міста Лондона. Близько половини усіх надходжень належала до доходів від
майна та підприємств і лише 22,2% – до податків
і різного роду мита. Головним джерелом серед
доходів від міського майна були землі, міські
будівлі (переважно ринки), капітали тощо. Податкові доходи, які відігравали відносно невелику
роль у міських бюджетах, складалися переважно
з наступних податків таких зборів: 1) оціночного
з нерухомого майна; 2) з промислових свідоцтв;
3) із закладів трактирного промислу; 4) із ввізного та перевізного промислів; 5) з коней, екіпажів,
велосипедів, собак. На користь міст надходили
також такі митні збори: актовий, адресний, за
клеймування та використання міських мір і ваг, з
аукціонних продажів, за стоянку суден, за проїзд
і перехід по міських спорудах. Зазначимо, що
нині серед доходів усіх бюджетів найбільше надходить саме від податків, зборів, інших обов’язкових платежів.
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Поняття та походження місцевих фінансів

Створення у 1905 р. Рад (органів класового
представництва, органів пролетарської диктатури на відповідній території) значно загальмувало
розвиток місцевих фінансів і самого вчення про
них, оскільки радянська влада не визнавала інституту місцевого самоврядування, а разом з ним
– і місцевих фінансів. Висунувши теорію непотрібності місцевого самоврядування, радянський уряд
як Росії, так і України після Жовтневої революції
1917 р. поетапно почав здійснювати заходи, які
були спрямовані на ліквідацію місцевого самоврядування. Починаючи з 20-х років, термін "місцеве
самоврядування" взагалі зникає з політичного та
юридичного лексикону [16,с. 9-44].
Важливим документом, який визначив повноваження місцевих рад у галузі фінансів у Російській радянській республіці, було Положення
«Про грошові збори та видатки місцевих Рад»,
затверджене Радою Народних Комісарів (далі –
РНК) від 3 грудня 1918 р. Положення встановлювало такі 5 основних джерел коштів, що надходили в розпорядження місцевих рад на їх потреби: 1) доходи від місцевих радянських підприємств і майна; 2) місцеві податки та збори; 3) нарахування до державного прибуткового та основного
промислового податку; 4) одночасні надзвичайні
революційні податки з буржуазії; 5) державна допомога радам у випадках нестачі місцевих джерел
для покриття невідкладних місцевих потреб. У Положенні містився ряд статей, спрямованих на впорядкування кошторисної справи.
Важливим є той факт, що в Положенні передбачалося утворення для кожної ради самостійного щомісячного кошторису або ж бюджету
на один місяць, перелік і порядок встановлення та
стягування податків на потреби місцевих рад,
порядок складання та затвердження кошторисів
витрат грошових коштів тощо. Місцеві ради мали кошти, які отримували з місцевих джерел, і ті,
що передавалися їм центральною владою. Формально це означало надання місцевим радам певної фінансової автономії, яка проіснувала недовго. Даний нормативно-правовий акт міг бути
базою для розвитку місцевих фінансів, оскільки
він також певною мірою виключав випадковість і
безсистемність залучення коштів, а також визначав певний кошторисний порядок. Проте загальний хід революції та період „воєнного комунізму” створили суттєві перепони до розвитку системи місцевих фінансів. Так, досить скоро було
скасовано це Положення, у загальнодержавному
бюджеті було об’єднано всі доходи і видатки як
державні, та і місцеві. У результаті переходу
всього місцевого господарства на державний бю-

джет ІІ сесія ВЦВК 18 червня 1920 р. прийняла
рішення про скасування розподілу бюджету на загальнодержавний і місцевий з тією метою, щоб у
майбутньому всі місцеві доходи і видатки включалися до державного бюджету [16, с.18; 13, с.64].
Певне відновлення системи місцевих фінансів розпочалося запровадженням нової економічної політики (20-і рр. ХХ ст.). 12 листопада
1923 р. ЦВК СРСР затвердив «Тимчасове положення про місцеві фінанси» [5], а 29 жовтня 1924
р. було прийнято нову редакцію тимчасового положення. Хоча воно називалося «тимчасовим»,
проте, як зазначає О.А. Музика, такий характер
був притаманний не лише йому, а й більшості
актів фінансового законодавства того періоду,
які залишалися чинними протягом довгого періоду [16,с.22]. У будь-якому випадку це була чи
не найперша велика галузь фінансового законодавства, приведена в систематичний вигляд.
Тимчасове положення 1923 р. посилило доходну
базу місцевих бюджетів і розширило коло віднесених на їхні кошти видатків; було встановлено постійні та тверді розміри відрахувань до місцевих
бюджетів від загальнодержавних податків та інших
доходів (до того часу такі відрахування встановлювалися щорічно). До місцевих бюджетів згідно із
Положенням 1923 р. зараховувалися: 1) надходження від місцевих підприємств, майна та заходів;
2) відрахування від державних доходів; 3) нарахування до державних податків і зборів; 4) місцеві
податки і збори; 5) кошти, які надходили від кредитних операцій.
Наступним значним кроком у питанні розвитку місцевих фінансів можна вважати Тимчасове
положення про місцеві фінанси від 29 жовтня
1924 р. [6], яким уперше запроваджено елементи
фінансового регулювання у міжбюджетних відносинах. Так, до того часу місцевим бюджетам із
загальнодержавного бюджету на покриття дефіциту виділялася допомога у формі дотації, то після 1924 р. було здійснено перехід до субвенційної системи. Також союзним республікам надавалося право створювати особливий фонд у розмірі
до 15% від загальної суми відрахувань від державного промислового податку для видачі певної фінансової допомоги містам для покриття потреб
місцевого значення.
Історія розвитку інституту місцевих фінансів
радянського періоду багато в чому суперечлива.
Місцеві бюджети, як складова місцевих фінансів,
зазнали найбільшого тиску, були то окремо ланкою
бюджетної системи, то складовою відповідного
республіканського бюджету, то невід’ємною частиною загальносоюзного бюджету. Як відомо, од-
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ним із принципів побудови бюджетної системи є
принцип самостійності. Проте в СРСР цей принцип у реальній бюджетно-правовій практиці було
проігноровано, оскільки місцеві бюджети включалися по своїх доходах і видатках до відповідних республіканських чи союзного бюджетів.
Хоча нормативно-правова база, яка стосувалася
місцевих бюджетів, була найширшою (у порівнянні з іншими складовими місцевих фінансів).
Цікаво, що в жодному акті про місцеві фінанси не наводилося переліку тих об’єктів, що
належать саме до місцевих фінансів, і не було
визначення поняття „місцеві фінанси”. У наукових працях, в яких досліджувалося питання місцевих фінансів, розкривалися питання місцевих
бюджетів (процес їхньої розробки, прийняття,
виконання, звітності про виконання), а також
доходів і видатків місцевих бюджетів [17;14;11].
До того ж у законодавстві того періоду здебільшого використовувався термін „прибутки”, а не
„доходи”. Проте очевидна нині різниця між цими
поняттями. Так, „доходи” поняття ширше, ніж
„прибутки”, оскільки останні перетворюються з
доходів після сплати різного розу платежів. Тобто доходи є первинними, а прибутки – вторинними, якщо є прибутки, то, значить, були і доходи. Проте наявність доходів не завжди означає
те, що будуть і прибутки.
У Положенні про місцеві фінанси, затвердженому постановою ЦВК СРСР від 25 квітня
1926 р. [7], встановлювалося, що місцеві фінанси
є складовою єдиної системи фінансів СРСР і
знаходяться у безпосередньому віданні місцевих
рад та їх виконкомів (або президій місцевих рад
у випадках, передбачених законодавством союзних республік). Місцеві доходи та віднесені на
місцеві кошти видатки передбачалися відповідними місцевими бюджетами. Виходячи зі змісту
даного акта, можна зробити висновок про те, що
до місцевих фінансів відносили: 1) видатки, що
здійснюються за рахунок місцевих коштів;
2) місцеві доходи; 3) субвенційні фонди; 4) фонди регулювання; 5) фонди спеціального призначення. Окремими розділами регулювалися питання складання, затвердження, виконання, звітності про виконання місцевих бюджетів, контролю за виконанням місцевих бюджетів. Тобто місцеві бюджети складали основу місцевих фінансів, а решту місцевих фінансів дещо „обслуговували” відповідні бюджети.
Положенням передбачалося також і поділ
місцевих бюджетів на дві категорії: основі (районні, волосні, міські та належні до них бюджети
з яких здійснювалося фінансування установ, різ30

номанітних заходів, побутові та господарські
потреби широких мас трудящих) та регулюючі
(всі інші бюджети, які були призначені для регулювання бюджетів нижчих рівнів і для покриття
видатків на установи та заходи, що обслуговували чи стосувалися декількох адміністративнотериторіальних одиниць, чи мали значення для
всієї території, підвідомчої даній раді). У розвиток цього Положення на основі директив ЦВК
СРСР усіма союзними республіками було видано
свої республіканські положення про місцеві фінанси, в яких відображалися основні положення
союзного законодавства.
Устав про місцеві фінанси УСРР, затверджений постановою 4-ої Сесії ВУЦВК ІХ скликання від 23 листопада 1926 р. [4, с.85-154 ] значною мірою не відрізняється від наведеного вище Положення, більше того, в ньому навіть не
містилося вступної частини, в якій би зазначалося, що таке місцеві фінанси, − одразу починався
виклад прав і обов’язків місцевих органів УСРР
у галузі місцевих фінансів. Потім окремими поділами (розділами) регулювалися питання місцевих прибутків (до них відносили місцеві податки
та оплати, порядок оскарження наказів місцевих
органів УСРР, що стосувалися місцевих податків
та оплат), державних субвенційних фондів УРСР
для фінансування місцевих бюджетів, фондів
регулювання та резервних фондів (до них належали республіканський фонд регулювання місцевих бюджетів, фонди регулювання та резервні
фонди місцевого значення), порядку складання
та затвердження місцевих бюджетів, виконання й
звітності про виконання місцевих бюджетів, прибутків і видатків місцевих бюджетів різних рівнів,
видатки прибутково-видаткових кошторисів сільських рад. Майже такий самий зміст викладення
матеріалу містить і Устав про місцеві фінанси
АМСРР (Автономної Молдавської соціалістичної
радянської республіки), який затверджений Постановою ВУЦВК від 11 травня 1927 р. [4, с. 54-84].
Тобто місцевий бюджет охоплював усі передані в місцеві кошти джерела доходів і віднесені на них видатки. Проте поряд із фінансуванням окремих галузей місцевого господарства використовувалися й інші джерела, до числа яких
належали і власні кошти (накопичення) відповідних галузей господарства, кредит, кошти так
званих громадських організацій тощо. Всі ці ресурси пов’язувалися в системі фінансових планів
місцевого господарства. В цій сукупності джерел
фінансування саме місцевим бюджетам відводилася роль основного місцевого фінансового інституту, оскільки саме місцеві бюджети створю-
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вали пряму матеріальну зацікавленість міст у
результатах надходжень на їх території та мобілізовували через місцеві ради активність й ініціативу мешканців цих міст для виконання фінансового та господарського планів [13, с.47].
Місцеві фінанси якось повністю ототожнили
з місцевими бюджетами, про що свідчать інші
акти, які приймалися в СРСР і, зокрема, в Україні радянського періоду. Із юридичного лексикону
термін „місцеві фінанси” почав зникати, тому
спеціальна фінансово-правова література, в якій
розглядалося питання місцевих фінансів, була
присвячена огляду лише місцевих бюджетів (хоча так було і раніше, незважаючи на те, що термін „місцеві фінанси” використовувався на законодавчому рівні). Це було спричинено тим, що
законодавчо не було визначено поняття місцевих
фінансів, їх склад. Отже, ведучи мову про розвиток місцевих фінансів радянського періоду (в
тогочасному їх баченні), належить розуміти розвиток місцевих бюджетів. Так, останнім було
присвячено чимало нормативно-правових актів.
Проте тривалий час зберігався високий рівень
централізації бюджетної системи, що ускладнювало розвиток самостійності місцевих бюджетів
та інших місцевих фінансів. Окрім того було
встановлено жорстку систему контролю згори за
доходами місцевих рад, а доходи місцевих бюджетів регулювалися на основі відсоткових відрахувань від загальносоюзних податків [9]. У
цьому найбільше виявлялася залежність місцевих бюджетів від загальносоюзного та відповідного республіканського бюджету.
Формування вітчизняної бюджетної системи
розпочалося прийняттям Закону від 5 грудня
1990 р. «Про бюджетну систему України» [2].
Законом встановлювалося, що бюджетна системи України складається з Державного бюджету
України, республіканського бюджету АРК і місцевих бюджетів; за кожною ланкою бюджетної
системи закріплювалися відповідні доходи і видатки, а збалансування бюджетів досягалося за
допомогою регулюючих загальнодержавних доходів. Стаття 4 Закону закріплювала, що «Державний бюджет України, республіканський бюджет АРК, обласні, міські, районні в містах, селищні, сільські бюджети є самостійними. Самостійність бюджетів забезпечується наявністю
власних доходних джерел і правом визначення
напрямів їх використання відповідно до законодавства України».
Зазначений Закон можна вважати реальним
кроком на шляху до децентралізації бюджетної
системи, утвердження принципу самостійності

місцевих бюджетів і, відповідно, розвитку інших
місцевих фінансових інститутів. Конституція
України, Закон від 21 травня 1997 р. „Про місцеве
самоврядування в Україні” [3], Бюджетний кодекс
України 2001 р. [1) та інші фінансово-правові акти
розвинули ці положення.
Висновки. Неоднозначно вирішується питання розмежування таких понять, як „місцеві
фінанси” і „фінанси органів місцевого самоврядування”. Так, деякі вчені радянського періоду
вважали, що місцеві фінанси − це фінанси органів місцевого самоврядування, це ресурси необхідні для задоволення місцевих потреб усього
населення [13,с.16]. Хоча далі у цій самій роботі
зазначається, що визначення місцевих фінансів
як „фінансів органів місцевого самоврядування”
абсолютно беззмістовне та не розкриває сутності
цих фінансів. Майже такий самий характер має і
„чисто вульгарне визначення місцевих фінансів
як „ресурсів, необхідних для задоволення місцевих потреб”; це визначення проходить повз питання про класову сутність місцевих фінансів і
органів місцевого самоврядування та ігнорує
роль держави та її органів у суспільному процесі
виробництва”. Зазначене визначення, вироблене
представниками фінансової науки того періоду
(30-і рр. ХХ ст.), як бачимо, пронизано духом
радянського розуміння місцевого самоврядування. Тоді вважали, що існуючі визначення місцевого самоврядування та місцевих фінансів пронизані
впливом буржуазних теорій місцевого самоврядування, а місцеве господарство (яке часто ототожнювали з поняттям „місцеві фінанси”) виникає в
силу об’єктивної необхідності та доцільності, і лише його обсяг змінюється залежно від історичного
ходу класової боротьби [13, с.19].
Відомий учений-фінансист Д.П. Боголєпов
не лише не підкреслював соціально-політичної
єдності органів місцевого самовря-дування з
державною владою, єдності державних і місцевих фінансів, але, навпаки, стверджував, що царський уряд „скидав” на місцеві бюджети державні потреби, тому що існувало очевидне протиставлення державного господарства місцевому;
перше нібито належало крупній аристократії −
земельній і фінансовій, інше − середній ліберальній буржуазії; влада була в руках аристократії,
чим вона і користувалася, щоб покрити свої потреби за чужий рахунок [8, с.198,199 ]. Про подібне протистояння двох класів говорив і Г.Я.
Сокольников [18, с.47].
На думку В.І. Кравченка, поняття „місцеві
фінанси” є синонімом поняття „фінанси місцевих
органів влади”. Синонімами ж останнього мо-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2004. Випуск 236. Правознавство.

31

П.В. Мельник

жуть бути такі визначення, як: „муніципальні
(комунальні) фінанси”, „фінанси територіальної
громади”, „фінанси комун”, „фінанси общин”,
„фінанси муніципального утворення”, „фінанси
штату”, „фінанси міста” тощо [12, с.33]. На нашу
думку, не всі наведені термінологічні звороти
можуть бути синонімами поняття „місцеві фінанси”. Вважаємо, що наведені поняття є складовими всеохоплюючого поняття „місцеві фінанси” і в сукупності з іншими інститутами місцевих фінансів повною мірою розкривають сутність останніх.
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Summary
The problem of definition, origin and development of local finance. The normative legal acts, which
connected to local finance are analized and there is researched in the article.
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Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України, Київ
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ВИПРАВНО-ТРУДОВИМИ УСТАНОВАМИ НА ЕТАПІ
СТВОРЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (1922-1930 рр.)
Постановка проблеми. Дослідження етапу
створення і впровадження кримінально-виконавчої системи України в період 1922-1930 рр. відноситься до ряду першочергових завдань вітчизняної науки кримінально-виконавчого права. Серед таких завдань належить виділити і дослідження проблем нагляду за додержанням законів
при виконанні вироків суду, обов’язок зі здійснення якого покладається державою на органи
прокуратури, оскільки невизначеною досі залишається роль органів прокуратури у здійсненні нагляду за діяльністю органів і установ кримінальновиконавчої системи періоду 1922-1930 рр.
Актуальність. У сучасних умовах в Україні
особливої актуальності набувають питання створення дійових механізмів щодо забезпечення основного принципу Конституції України, згідно з
яким життя і здоров’я громадян, їх честь і гідність визнаються найвищою соціальною цінністю. За цих умов рекомендації науковців повинні
мати вагоме значення для такої сфери правового
регулювання, як кримінально-виконавча система.
Дотримання принципів кримінально-виконавчої
політики держави у діяльності органів і установ
виконання покарання – одне з основних завдань
прокурорського нагляду. Враховуючи це, актуальним є визначення принципів діяльності таких
органів і установ за наслідками прокурорського
нагляду у досліджуваний період.
Ступінь наукової розробки проблеми. Історія розвитку та діяльності кримінально-виконавчих органів і установ розглядаються у працях
Н.Гуторової [7, с.42-46], І.Богатирьова [1, с.6338], І.Резніка [12, c.36], О.Джужи [8, c.125-128],
В.Льовочкіна, О.Осауленко [11, c.125-128] та
інших. Однак у них не розглядаються історичні
питання діяльності прокуратури – суб’єкта нагляду за діяльністю таких органів і установ.
Мета статті. Зважаючи на вищенаведене,
автор ставить перед собою завдання здійснити
аналіз нормативних актів, що діяли на першому
етапі створення і впровадження кримінальновиконавчої системи України (1922-1930 рр.), завдяки якому визначити принципи, дотримання
яких кримінально-виконавчими органами й
установами відбувалось як наслідок нагляду органів прокуратури.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Відразу зазначимо, що при викладенні основного
матеріалу дослідження будемо використовувати
терміни «виправно-трудові установи», «виправно-трудова політика», що відображатиме дух досліджуваного періоду.
Прокурорський нагляд за діяльністю виправно-трудових установ здійснювався на підставі
пункту “г” ст. 2 Положення про прокурорський
нагляд 1922 р., відповідно до якого на прокуратуру було покладено обов’язок “спостереження
за правильністю утримання в’язнів під вартою”.
Інструкція прокуратури від 10 вересня 1922 р. на
розвиток цієї норми зобов’язала прокурорів не
рідше одного разу на місяць відвідувати усі місця ув’язнення, які знаходились у районі їх діяльності, і заносити в спеціальну книгу результати
таких відвідувань. Перевірці підлягали підстави
для затримання кожного в’язня і дотримання адміністрацією цих місць ув’язнення усіх норм, які стосувалися порядку їх організації і діяльності. При
виявленні упущень або недоліків прокурор робив
застереження адміністрації або вживав заходи для
притягнення винних до дисциплінарної чи судової
відповідальності (§ 28 Інструкції) [10, c.7].
Відповідно до Постанови колегії Народного
комісаріату юстиції УРСР (далі – Нарком’юст)
нагляд за всіма місцями ув’язнення був покладений на відділення адміністративного нагляду в
центрі і на однойменні відділи губернських прокуратур. Варто погодитися з М.Чельцовим-Бебутовим, що теоретично нагляд прокуратури в галузі пенітенціарної справи на той час був функцією складною (змішаною), яка містила в собі як
елементи адміністративного, так і судового нагляду [21, c. 204]. Відносити його до компетенції
адміністративного нагляду, на нашу думку, недоцільно. В подальшому, в радянському законодавстві цей нагляд взагалі став самостійною організаційно-структурною ланкою органів прокуратури.
Почавши роботу з 1 жовтня 1922 р., губернські прокуратури республіки негайно включилися в активну діяльність зі створення нормальних
умов у місцях ув’язнення. Одеська, Подільська,
Катеринославська і Донецька губернські прокуратури почали з порушення питання перед губернськими виконкомами про виділення асигну-
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вань на ремонт допрів, організацію майстерень і
розвиток культурно-освітньої роботи у виправно-трудових установах [14, c. 22; с. 5; с. 24-25].
Усе це в умовах масового безробіття і мізерних
коштів, які виділялися з місцевого бюджету, зробити було дуже важко. Проте до кінця 1923 р.
місця ув’язнення в цих губерніях “були приведені в належний вигляд” [15, c.6; с.31; 16 c.42].
Основним методом прокурорського нагляду
в той час було відвідування виправно-трудових
установ працівниками прокуратури. Так, з 1 жовтня 1922 р. по 1 жовтня 1923 р. Харківська губернська прокуратура здійснила 586 відвідувань
місць позбавлення волі, Донецька – 415, Одеська
– 257, Волинська – 148 відвідувань [17, c.124;
с.9; с.31]. Прокуратура Київської губернії, крім
відвідувань допрів, практикувала і їх обстеження. За рік проведено 31 обстеження.
Під час відвідувань виправно-трудових установ працівники прокуратури перевіряли законність і обґрунтованість арештів, здійснювали
прийом в’язнів і розглядали їх скарги безпосередньо в місцях ув’язнення, вели обстеження виправно-трудових установ, перевіряли діяльність
їх адміністрацій. Так, Одеська губернська прокуратура встановила, що ув’язнені з робітників,
селян і червоноармійців утримуються в допрах у
значно гірших умовах, ніж ув’язнені непмани і
куркулі. Були вжиті заходи для поліпшення умов
утримування в’язнів з числа трудящих і заходи
по усуненню протекціонізму [18, c.23]. Полтавська губернська прокуратура виявила випадки
надання незаконних відпусток, зокрема з корисливою метою. Деякі ув’язнені, що знаходилися під
слідством, утримувалися в місцях позбавлення волі
понад установлений законом двомісячний строк.
Для усунення цих порушень працівниками прокуратури вживалися рішучі заходи – вносилися подання про ліквідацію виявлених недоліків, порушувалося дисциплінарне, адміністративне або
кримінальне переслідування проти винних.
У червні 1923 р. Нарком’юст видав Інструкцію “Про порядок перегляду особового складу
управління і місць позбавлення волі” [6, c.18],
відповідно до якої президії губернських виконкомів зобов’язані були створити губернські й
окружні комісії, до складу яких повинні були
входити представники прокуратури. Створені в
такому складі комісії приступили до роботи з 1
серпня 1923 р.
Циркуляром Нарком’юсту від 7 червня 1925
р. № 96 "Про взаємовідносини осіб прокурорського нагляду з виправно-трудовими органами"
[9, c.65-67] прокуратурі ще раз було вказано на її
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прямий обов’язок - не менше одного разу на місяць відвідувати всі місця ув’язнення, перевіряти
правильність їх функціонування і законність
утримання під вартою. Ці завдання здійснювалися шляхом організації прийому в’язнів і розгляду
їх скарг, а також за допомогою вивчення адміністративно-господарської і виправно-трудової діяльності установи, яка виконувала покарання. До
аналогічних правил Інструкції від 10 вересня
1922 р. був виданий циркуляр, в якому підкреслювалося право прокурора давати вказівки безпосередньо адміністрації місць ув’язнення щодо
усунення недоліків при утримуванні в’язнів, порушень порядку і режиму їх ізоляції. Про усунення недоліків у галузі адміністративно-господарської і виправно-трудової діяльності вказівки
давалися через губернські, а потім окружні адміністративні відділи. Було підкреслено і право
прокурора вимагати передачі для перевірки від
адміністрації місць позбавлення волі й органів
управління всі необхідні матеріали. У звіті
НКВС УРСР (про діяльність виправно-трудових
установ) за 1925 р. наголошувалося на позитивному значенні циркуляра, оскільки завдяки йому
були встановлені правильні взаємовідносини між
органами прокуратури і виправно-трудовими
установами [19, c.106].
Проведена органами прокуратури діяльність
надала можливість уже в 1923 р. розпочати роботу з кодификації виправно-трудового законодавства. До складу комісії з підготовки проекту Виправно-трудового кодексу УРСР (далі - ВТК),
яка була створена 29 серпня 1924 р., увійшли і
представники військової прокуратури Українського військового округу. Очолював комісію завідувач відділенням адміністративного нагляду
прокуратури республіки, старший помічник прокурора республіки І.Фадькевич [20, c.88]. Прийнятий ВТК 1925 р. докладно регламентував
права й обов’язки органів прокуратури по здійсненню нагляду за організацією і діяльністю виправно-трудових установ. Методи прокурорського нагляду за виправно-трудовими установами
залишалися попередніми – відвідування допрів,
їх обстеження, перевірка необхідних матеріалів
про їх діяльність.
26 квітня 1926 р. циркуляром № 65 Нарком’юст звернув увагу слідчих і судових органів
на те, що вони продовжують утримувати в КПЗ
при міліції і розшуку обвинувачуваних і підсудних протягом не десяти днів, а місяців, що завантажує камери і збільшує кількість утеч. Прокуратурі було запропоновано здійснювати постійний
нагляд за дотриманням циркуляру і здійснювати
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дисциплінарне переслідування винних за порушення викладених у ньому правил [2, c.163].
Перехід на триступеневу систему управління і створення окружних прокуратур посприяло
зосередженню прокурорського нагляду на правильній організації виправно-трудової діяльності. Методи прокурорського нагляду залишалися
колишніми: регулярне відвідання місць позбавлення волі, їх обстеження, організація прийому
в’язнів, перевірка і вирішення їхніх заяв і скарг.
Під час обстежень прокуратура перевіряла законність і правильність утримання в’язнів під
вартою, санітарний стан допрів, організацію харчування в’язнів і дотримання всіх вимог ВТК.
Так, прокурори Каменецької окружної прокуратури протягом першого року своєї діяльності
здійснили 43 відвідування допру і 63 відвідування КПЗ при міліції, обстежила бюро примусових
робіт в окружному центрі і в районах, що сприяло значному зменшенню порушень ВТК [3, c.45]. Прокурори Луганської окружної прокуратури
здійснювали щотижневі відвідування і щоквартальні обстеження допрів, її представники систематично брали участь у засіданнях спостережної і розподільчої комісій [4, c.31-32]. Прокурори
Ізюмської окружної прокуратури 41 раз відвідали місця позбавлення волі, в тому числі всі допри і реформаторії у с.Андріївка, складали на
кожне відвідування акти із зазначенням як виявлених недоліків, так і заходів, необхідних для їх
усунення. Розгляд і вирішення заяв і скарг
в’язнів проводилися на місці. Нарком’юст, який
перевіряв прокуратуру, відзначив "... величезну
роботу прокуратури у справі поліпшення становища допру і побутових умов в’язнів" [5, c.42].
Запорізькій окружній прокуратурі було рекомендовано збільшити кількість обстежень і проводити перевірки не тільки законності утримання під
вартою, а і виконання усіх вимог ВТК адміністрацією допрів, більше уваги приділяти розгляду
скарг на дії адміністрації. Харківська окружна
прокуратура провела 127 відвідувань допру, за
результатами яких складала акти обстежень,
здійснювала прийом в’язнів, їхніх скарг і заяв,
дала 3 тисячі 366 висновків у засіданнях розподільчої комісії, її робота в цій частині була визнана
Нарком’юстом "досить доброю”. Умови роботи
Черкаської окружної прокуратури в 1925-1926
рр. були визнані незадовільними "через хронічну
відсутність належної кількості відповідальних
працівників і наявність у штаті прокурорів, призначених на посади без належної кваліфікації і
досвіду". Ця обставина негативно позначалася на
всій діяльності прокуратури. Нагляд за місцями

ув’язнення, за оцінкою Нарком’юсту, здійснювався "більш-менш добре в кількісному відношенні". Одеська окружна прокуратура 18 разів відвідала допри, робила детальні обстеження, брала
участь у засіданнях розподільчої комісії. Однак
проводила цю роботу несистематично і не за
планом. Нарком’юст запропонував їй розробити
календарний план обстежень допрів, регулярніше відвідувати їх, вести точний облік відвідувань, фіксувати усі виявлені недоліки і вживати
заходи для їх усунення.
Крім щомісячних відвідувань виправнотрудових установ, про результати яких робилися
записи в спеціальній книзі відвідувань, прокурор
один раз на квартал повинен був зробити обстеження кожного з місць позбавлення волі і відобразити в акті обстеження його стан і зроблені
ним розпорядження та вказівки. Копії цих актів
разом з узагальненням направлялися в прокуратуру республіки. Пропозиції щодо адміністративно-господарської та виправно-трудової діяльності вносилися до адміністрації установи, яка виконувала покарання, через ії окружну інспекцію
при адміністративних відділах окружних виконкомів, а щодо правильного утримання в’язнів і
порядку їх ізоляції відповідно до вироків і розпоряджень слідчих і судових органів - адміністрації виправно-трудової установи безпосередньо.
Прокуратура здійснювала і нагляд за дотриманням порядку розподілу в’язнів у місцях позбавлення волі відповідно до їх призначення, за дотриманням розпорядку дня, організацією робіт,
правил про тривалість робіт, організацією харчування і форм контролю за витратами продуктів, за
організацією медичної допомоги і санітарного обслуговування в’язнів, за проведенням навчальновиховної роботи і дотриманням правил побачень,
листування, передачі і відпусток, про призначення
заходів дисциплінарного впливу, про своєчасність
направлення скарг і заяв в’язнів, а також правил
утримання неповнолітніх в’язнів.
Виявивши утримання будь-кого в місцях
ув’язнення без законного на те рішення суду,
прокурор зобов’язаний був негайно звільнити
його. Також на нього покладався обов’язок бути
присутнім на всіх засіданнях розподільчих комісій
і надавати висновки з усіх питань і справ, які розглядалися ними. Постанови цих комісій могли бути
опротестовані прокурором через відділ Прокуратури Нарком’юсту і НКВС. Внесення протесту припиняло виконання постанов. Прокурор брав участь
також у роботі спостережних комісій.
Нарада окружних прокурорів УРСР 1927 р.
ніяких істотних змін в організацію прокурорсь-
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кого нагляду за виправно-трудовими установами
не внесла, підтвердивши старе правило про те,
що відвідання місць ув’язнення прокурором повинні проводитися не рідше одного разу на місяць, а їх обстеження - один раз на квартал зі
складанням акта.
Ліквідація НКВС і подальша передача виправно-трудових установ у відання Наркомюсту
в 1930 р. співпали з переходом на двоступеневу
систему управління прокуратури. Нагляд за діяльністю виправно-трудових установ, поряд з іншими прокурорськими функціями, здійснювали
створені замість ліквідованих окружних прокуратур дільничні, міські і міжрайонні прокуратури.
Прокурорський нагляд за виправно-трудовими установами мав на меті забезпечити їх правильну виправно-трудову політику, зокрема дотримання класових принципів перевиховання
в’язнів "із трудящих" і застосування відповідних
репресивних заходів впливу до в’язнів "з числа
ворожих елементів". Тобто, як бачимо, перед законом не всі були рівними. Досягнення цієї мети
забезпечувалося перевіркою дотримання в місцях ув’язнення встановлених правил порядку
утримання під вартою останніх і правильності
встановленого для них режиму, зокрема правильного використання їх на роботах. Прокуратура
зобов’язана була забезпечити, щоб органи розслідування в усіх випадках обрання запобіжного
заходу у вигляді взяття під варту робили у своїх
постановах позначки про можливість і порядок
використання підслідного на роботах, щоб суворо дотримувалися вимоги закону про терміни
утримання підслідних у попередньому ув’язненні. Встановивши випадки утримання під вартою без відповідної постанови органу розслідування або понад установлений законом термін,
прокурор зобов’язаний був негайно звільнити
ув’язненого своєю постановою і вжити заходів
до осіб, які допустили незаконне взяття під варту
[13, c.130-131].
Особливу увагу прокуратура приділяла питанням умовно-дострокового звільнення засуджених до позбавлення волі і примусових робіт,
а також дотриманню порядку надання відпусток
особам, які були засуджені до позбавлення волі.
Будучи головою спостережної комісії, до компетенції якої належало умовно-дострокове звільнення засуджених, прокурор зобов’язаний був
забезпечити дотримання правил про терміни
умовно-дострокового звільнення. Водночас при
вирішенні цього питання обов’язково враховувалися всі обставини справи: характер вчиненого
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злочину, соціальний стан засудженого, ступінь його виправлення, в тому числі якість його роботи.
Покладені на неї завдання в галузі нагляду
за виправно-трудовими установами прокуратура,
як і раніше, вирішувала шляхом відвідування
місць ув’язнення, участі в засіданнях спостережних та інших спеціальних комісій, і шляхом розгляду скарг. Наказ від 15 липня 1927 р. вимагав
від прокурора відвідання кожної виправно-трудової установи не менше двох разів на місяць.
Під час кожного відвідування прокурор зобов’язаний був ознайомитися із загальним станом і роботою установи, провести огляди камер,
усіх громадських місць, культурно-освітніх закладів, організувати прийом в’язнів, їхніх письмових і усних скарг, вивчити необхідні для їх
вирішення матеріали. Результати відвідування
заносилися в спеціальну книгу відвідувань. Один
раз на квартал проводилися прокурорські обстеження установ зі складанням актів обстежень,
копії яких направлялися вищестоящому прокурору. При необхідності вислухати в’язня без
представників адміністрації установи прокурор
приймав його в окремій кімнаті або камері.
Скарги в’язнів прокурор приймав не тільки
при відвідуванні установи, а й через адміністрацію місць ув’язнення. Ці скарги підлягали розгляду протягом 5 днів. При необхідності розслідування викладених у скарзі обставин прокурор
робив це особисто, доручав його слідчому, органам дізнання або адміністрації установи. З пропозиціями про застосування заходів дисциплінарного впливу до працівників виправно-трудової
установи прокурор звертався до її начальника.
Пропозиція прокурора була обов’язковою до виконання. Здійснюючи нагляд за роботою виправно-трудових установ, прокуратура не мала права
втручатися в їх оперативно-господарську діяльність. Про недоліки в їх роботі прокуратура зобов’язана була повідомляти Нарком’юст.
Висновки. Аналіз викладеного матеріалу
дослідження дозволяє прийти до такого висновку. На першому етапі створення і впровадження
кримінально-виконавчої системи України (19221930 рр.) органи прокуратури вимагали виконання двох загальноправових принципів, характерних для кримінально-виконавчого права: 1)
принцип законності – принцип неухильного дотримання і точного виконання законів і підзаконних нормативних актів як органами і установами, які виконують покарання (та їх посадовими особами), що виконують покарання, так і засудженими, які відбувають покарання, іншими
суб’єктами, діяльність яких пов’язана з реаліза-
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цією покарання; 2) принцип гуманізму, що реалізовувався у таких заходах виправного впливу, як
суспільно корисна праця, інтенсивний психологічний і педагогічний вплив, загальноосвітнє навчання, професійна підготовка.
Список літератури
1. Богатирьов І. Періоди розвитку кримінальних покарань, альтернативних позбавленню
волі (історико-правовий аспект) // Юридична
Україна. – 2004. - № 5.
2. Бюлетень Нарком’юсту УРСР. – Харків. 1926. - № 17.
3. Бюлетень Нарком’юсту УРСР. – Харків. 1927. - № 1.
4. Бюлетень Нарком’юсту УРСР. – Харків. 1927. - № 3.
5. Бюлетень Нарком’юсту УРСР. – Харків. 1927. - № 4.
6. Бюлетень НКВС УСРР. – 1923. - № 22.
7. Гуторова Н.О. Кара як мета кримінального покарання // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Випуск 20. – Харків,
2002.
8. Джужа О.М. Курс кримінально-виконавчого права України: Навч. посіб. – К., 2000.

9. Збірник матеріалів по ВТУ УРСР: Законоположення, інструкції, циркуляри. - Харків,
1927.
10.Інструкції прокуратури. – Харків, 1922.
11.Осауленко О. Проблеми реалізації нового
кримінального
законодавства
кримінальновиконавчою системою // Право України. – 2001. № 11.
12.Резнік І.І. Кримінально-виконавче право
України: Навч. посіб. – К., 2002.
13.Сухонос В.В. Організація і діяльність
прокуратури в Україні: історія і сучасність. - Суми, 2004.
14.ЦДАВО України, ф. 8, оп. 1, спр. 435,
арк. 22; спр. 437, арк. 5 зв.; спр. 439, арк. 24-25.
15.ЦДАВО України, ф. 8, оп. спр. 44, арк.
6; спр. 435, арк. 31.
16.ЦДАВО України, ф. 8, оп. 1, спр. 443,
арк. 42.
17.ЦДАВО України, ф. 8, оп. 1, спр. 438,
арк. 124; спр. 40, арк. 9; спр. 435, арк. 31.
18.ЦДАВО України, ф. 8, оп. 1, спр. 435,
арк. 23.
19.ЦДАВО України, ф. 5, оп. 2, спр. 666,
арк. 106.
20.ЦДАВО України, ф. 8, оп. 9, спр. 10169,
арк. 88.
21.Чельцов-Бебутов М.А. Радянський кримінальний процес. - Вип. 1. - Харків, 1928.

Стаття надійшла до редколегії 16 вересня 2004 року.
Рекомендована до опоблікування у „Віснику” членом редколегії М.К. Якимчуком.

V.V. Sukhonos
PROSECUTOR'S SUPERVISION OF CORRECTIVE-LABOUR ESTABLISHMENTS AT THE STAGE
OF CREATION OF CRIMINAL - EXECUTIVE SYSTEM OF UKRAINE (1922-1930)
Summary
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the prosecutor bodies, are determined.
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ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ, СВОБОД Й ОБОВ’ЯЗКІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
В УКРАЇНІ (КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Постановка проблеми. Проблема гарантій
конституційних прав, свобод і обов’язків людини
і громадянина є вельми актуальною, особливо на
сучасному етапі розвитку нашого суспільства. В
силу їх особливої значущості порушення з будьякого боку або перешкоджання в їх реалізації
тягне спричинення шкоди не тільки конкретному
їх володарю, але й всій системі суспільних відносин і зв’язків, підриває підвалини суспільного
і державного ладу. Тому в Україні, подібно до
інших сучасних демократичних держав, видобудовується ціла система різноманітних засобів і
способів, покликаних створити умови для повної
реалізації та захисту основних прав і свобод.
Усе це висуває перед конституційно-правовою
наукою і практикою низку конкретних задач,
пов’язаних із необхідністю дослідження, зокрема проблеми юридичних гарантій.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Концептуальні засади прав, свобод й обов’язків
людини і громадянина були закладені у багато
чисельних працях видатних вітчизняних і зарубіжних учених-мислителів минулих часів –
Дж.Локка, М.Монтеск’є, Г.Гроція, Ем. де Ваттеля, Ж.Ж.Руссо, С.С.Оріховського, М.І.Полієнка,
І.О.Кістяківського. Загальнотеоретичні підходи
до поняття основних прав, свобод й обов’язків
людини і громадянина в Україні та гарантії їх
реалізації розробляли вітчизняні вчені-правознавці А.М.Колодій та А.Ю.Олійник [9], О.В.Петришин [13], П.М.Рабінович [14, 16, 17], Ю.М.Тодика та О.Ю.Тодика [21], М.І. Хавронюк [18],
Е.Є.Регушевського [19]. Різні аспекти окресленої
проблеми досліджені у працях зарубіжних авторів М.І.Абдулаєва [4], Л.Д.Воєводіна [6],
С.А.Волкова [7], Ф.Люшєра [11], Є.М.Хазанова
[22]. Але стверджувати, що запропонована проблема досліджувана в достатній мірі, не можна,
поскільки наукові розробки з даної теми мають
далеко не вичерпний характер.
Метою статті є виявлення і пошук вирішення актуальних теоретичних і практичних проблем у галузі юридичних гарантій прав, свобод й
обов’язків людини і громадянина в Україні.
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Виклад основного матеріалу дослідження.
В юридичній літературі утвердилася теза, згідно
з якою, “призначення гарантій полягає у тому,
що вони покликані забезпечити таку по можливості сприятливу обстановку, в атмосфері якої
записані в конституціях і законах юридичний
статус особи і, особливо, її права і свободи ставали б фактичним становищем кожної окремої
людини і кожного громадянина” [6, с.221].
Окремі автори небезпідставно і, на нашу думку,
досить слушно, пропонують розуміти під гарантіями основних прав, свобод й обов’язків людини і громадянина умови і засоби, які реально
забезпечують людині можливість користуватися правами і свободами та неухильно виконувати покладені на неї обов’язки. Умови – це політико-правовий режим, в якому здійснюються
права і свободи та виконуються обов’язки. Щодо
засобів, то це - механізм і матеріальні джерела,
які забезпечують людині та громадянину можливість користуватися основними правами і свободами, виконувати покладені обов’язки [22, с.59].
Інакше кажучи, у найзагальнішому значенні, гарантії конституційних прав і свобод й обов’язків людини і громадянина – це сукупність соціальних, економічних, політичних, правових та інших прийомів, механізмів і методів, які дозволяють
реалізовувати і забезпечувати на практиці закріплені в конституції права і свободи людини і громадянина [8, с.83].
Зазначимо, що гарантії розрізняються за змістом, а тому в літературі їх прийнято поділяти на
такі групи: юридичні, організаційні, соціальноекономічні і політичні гарантії [12, с.16]. При
цьому всі автори вказують, що такий поділ є досить умовним. Зокрема, відомий вчений-конституціоналіст С.А.Авак’ян виділяє чотири групи
гарантій прав і свобод людини і громадянина: (1)
матеріальні (економічні передумови); (2) організаційні (інститути державної влади); (3) духовні
або ідеологічні (існуючі в суспільстві концепції
прав людини, які потрібно роз’ясню-вати громадянам); (4) юридичні, що поділяються на дві підгрупи – а) процедурні та б) юридична відповідальність громадян, об’єднань органів влади, само-
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врядування та посадових осіб [10, с.122-123].
Аналогічним є підхід до класифікації гарантій
прав і свобод особи вітчизняних дослідників
С.Л.Лисенкова і А.П.Таранова [23, с.555].
Водночас, як нам уявляється, більш виваженою є позиція тих учених, які стверджують, що
сьогодні майже усі види гарантій набувають правову форму, а тому набувають характер юридичних; соціально-економічні гарантії часто є одночасно засобами політичного забезпечення реалізованості основних прав і свобод [12, с.16].
Є.М.Хазов у цьому зв’язку полягає на тому, що
поскільки право є центральним елементом засад
конституційного ладу, звідси випливає – юридичні гарантії похідні від загальних гарантій, економічних, політичних і соціально-моральних [22,
с.60]. Безумовно, юридичні гарантії та інші види
гарантій тісно взаємопов’язані між собою. Прикладом такого тісного взаємозв’язку юридичних
із економічними гарантіями є те, що останні закріплені в чинній Конституції України: частина
третя ст. 13 гарантує захист прав усіх суб’єктів
права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки, а також їх рівність перед законом; друга частина ст. 14 гарантує право власності на землю; частина перша ст. 42, у свою чергу,
гарантує право кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом [1, с.5,13].
Резюмуючи сказане, звернемо увагу на виняткове значення організаційної діяльності держави в особі її органів. Без багатоманітної організаційної діяльності держави неможливе здійснення
не тільки юридичних гарантій, але й всієї системи загальних гарантій. Водночас, у випадку порушення правових приписів, що містяться в
юридичних гарантіях, органами держави або їх
посадовими особами самі ці порушники повинні
нести юридичну відповідальність за свою протиправну поведінку. У такому контексті заслуговує
на увагу класифікація юридичних гарантій, яку
запропонував В.Ф.Погорілко. Він виділяє два
види правових гарантій – нормативно-правові та
організаційно-правові. На його думку, основою
правових гарантій є конституційні гарантії, які
виступають у формі нормативних і організаційних. Відповідним чином нормативні гарантії поділяються на матеріальні та процесуальні. До
нормативно-правових автор відносить нормипринципи, юридичну відповідальність та юридичні обов’язки, передбачені Конституцією. Щодо
системи організаційних гарантій, то вони складаються з таких компонентів: Український народ, Українська держава, Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів Украї-

ни та інші центральні органи виконавчої влади,
Конституційний Суд України, органи правосуддя, Уповноважений Верховною Радою України з
прав людини, органи прокуратури, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Збройні Сили України, інші військові
формування та правоохоронні органи держави,
органи міжнародних організацій, членом або
учасником яких є Україна, адвокатура, політичні
партії і громадські організації, засоби масової
інформації (ЗМІ) [23, с.554-555]. Видається, що
такий підхід до проблеми юридичних гарантій
відповідає духові та букві Преамбули, да в цілому Конституції України 1996 р.
Не менш цікавою та обґрунтованою є класифікація гарантій конституційних прав і свобод,
яку дав С.Ю.Кашкін. Цей автор пропонував поділити гарантії на дві великі групи: на внутрішньодержавні та міжнародно-правові. Перші, у
свою чергу, включають судові та позасудові.
Внутрішньодержавними гарантіями слугують
передусім деякі загальні принципи і конституційні права матеріального і процесуального характеру (наприклад, право подання скарги, право
петиції). Головною інституційною гарантією є
незалежний суд. Необхідним елементом гарантій
є відповідальність за порушення конституційних
прав і свобод. Гарантами розглядаються органи
влади. Стосовно же міжнародно-правових гарантій. То до них відносяться норми міжнародноправових актів з прав людини, органи ООН та
спеціалізовані установи цієї організації, універсальні та регіональні міжнародні організації гуманітарного профілю [8, с.83-84].
З нашої точки зору, уявляється доцільним
класифікувати юридичні гарантії за галузями
права. За галузевим критерієм, можна було би
виділити такі види юридичних гарантій: (1) конституційно-правові та конституційно-процесуальні; (2) адміністративно-правові та адміністративно-процесуальні; (3) цивільно-правові та цивільно-процесуальні; (4) кримінально-правові та
кримінально-процесуальні; (5) фінансово-правові; (6) гарантії трудових прав та прав соціального забезпечення; (7) сімейно-правові; (8) земельно-правові; (9) екологічно-правові; (10) міжнародно-правові. В основі такої класифікації нами
покладена загальновизнана в юридичній літературі теза-узагальнення про те, що основні права,
свободи й обов’язки людини і громадянина гарантуються усією системою права [5, с.48].
З-поміж юридичних гарантій своєю важливістю і значущістю виділяються конституційноправові гарантії, поскільки саме вони є зв’язу-
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вальною ланкою між усіма видами гарантій,
адже конституційно-правові норми визначають
найбільш загальні настанови орієнтації особи. В
юридичній літературі під конституційно-правовими гарантіями основних прав, свобод й обов’язків прийнято розуміти сукупність норм конституційного права, що забезпечують реалізацію
прав, свобод й обов’язків людини і громадянина, їх
захист від можливих порушень [22, с.64]. В якості
таких у демократичних державах виступають
норми-принципи матеріального і процесуального
характеру, закріплені в Конституції та розвинуті
в поточному законодавстві та судовій практиці.
В чинній Конституції України це, зокрема, ті, які
забезпечують права і свободи людини і громадянина (ст. 21-64 Конституції). Такими вважаються: 1) закріплення їх в Конституції та встановлення особливо складного порядку зміни розділу
про основні права, свободи та обов’язки людини
і громадянина (ст. 157); 2) конституційний припис про покладання на державу обов’язку дотримуватися і захищати права і свободи людини
і громадянина (частина друга ст. 3); 3) визнання
на конституційному рівні прав і свобод безпосередньо діючими (частина третя ст. 8); 4) встановлення в
нормах Конституції та поточного законодавства
юридичної відповідальності громадян, органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та посадових осіб за
порушення прав і свобод людини і громадянина
в Україні; 5) конституційне визнання права кожного захищати свої права і свободи всіма засобами, не забороненими законом (частина п’ята ст.
55); 6) конституційне визнання права особи на
самозахист (ст. 59); 7) конституційне закріплення
права кожного на судовий захист (частина перша
ст. 55); 8) закріплення в Конституції та поточному законодавстві демократичних принципів судочинства (ст. 58-63, 129), гуманного поводження до осіб, притягнутих до кримінальної та адміністративної відповідальності (ст. 28-29); 9) конституційне закріплення системи особливих державних органів, до компетенції яких прямо належать повноваження зі захисту конституційних
прав і свобод (Конституційний Суд України,
Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини); 10) закріплення в Конституції України
інших видів гарантій прав і свобод (основ демократичної системи влади, основних напрямків соціально-економічної політики України як соціальної держави).
В юридичній літературі цілком слушно наголошується на особливе місце з-поміж названих
юридичних засобів, які посідають норми Кон40

ституції, що гарантують демократичні принципи
судового захисту. Враховуючи їх значущість,
зупинимось докладніше на цьому питанні. Так,
Конституція України гарантує кожному право на
отримання правової допомоги, в тому числі і безоплатної, у випадках, передбачених законом.
Кожний, хто потребує захисту від обвинувачення
або правової допомоги при вирішенні справ у
судах та інших державних органах України, має
право користуватися допомогою адвоката або
вільно обирати захисника своїх прав (ст. 59).
Чинна Конституція нашої держави закріплює
принцип презумпції невинуватості: особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може
бути піддана кримінальному покаранню, доки її
вину не буде доведено в законному порядку і
встановлено обвинувальним вироком суду. Крім
того, Основний Закон явно надає пріоритет особі, коли встановлює, що: а) ніхто не зобов’язаний
доводити свою не винуватість у вчиненні злочину;
б) обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на
припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини
тлумачаться на її користь; в) у разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує
матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням ст. 62 Конституції). У повній
відповідності із частиною першою цієї конституційної статті чинний Кримінальний кодекс України закріпив у п.2 ст. 2 цей принцип [3, с.3].
Вельми важливими конституційними гарантіями прав, свобод і обов’язків людини і громадянина є закріплені в Основному Законі такі
принципи правосуддя, як недопустимість повторного притягнення особи до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення; використання доказів, отриманих із
порушенням закону; покладання на особу обов’язків свідчити щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом
(ст. ст. 62,63 Конституції).
У науковій та навчальній літературі традиційно, хоча і не безспірно, значна увага приділяється такому виду гарантій прав, свобод і
обов’язків людини і громадянина, якими є організаційні (організаційно-правові) гарантії, розуміючи під ними утворені на підставі нормативноправового акта організаційні форми забезпечення захисту і дотримання прав і свобод [3, с.3].
Звичайно, у першу чергу, мова йде про створення єдиного цілісного організму, що складається з
відповідних структур, які всі разом, але у специфічній для кожної з них формі, створили би
міцний заслін порушенням прав і свобод люди-
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ни. Таким основним правовим гарантом прав,
свобод й обов’язків людини і громадянина в
Україні є держава. Згідно зі ст. 3 чинної Конституції, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод
людини є головним обов’язком держави. Виходячи з цього конституційного припису, усі без
винятку органи державної влади і місцевого самоврядування, а також їх посадові особи, повинні не тільки утримуватися від порушення прав і
свобод, але й в межах власної компетенції вживати заходи щодо запобігання таких порушень та
відновленню прав і свобод.
Провідне місце в системі гарантів прав і свобод людини і громадянина не тільки номінально,
але й фактично посідає Президент України. Відповідно до ст. 102 Конституції, Президент України є главою держави і виступає від її імені. Він
виступає гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, “додержання
Конституції України, прав і свобод людини і
громадянина”. У цьому контексті надзвичайно
важливими видається роль глави держави у законодавчому регулюванні питань, пов’язаних із
правами людини, адже від нього врешті-решт
залежить чи буде прийнятий той чи інший закон.
Президент бере безпосередньо участь у прийнятті рішень про надання громадянства і виходу з
нього, про надання притулку в Україні (п.26 ст.
106), здійснює помилування (п.26 ст.106). А згідно п.24 і п.25 цієї ж статті, Президент присвоює
вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги
та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними.
В деяких випадках він виступає поручителем прав і
свобод особи опосередковано (наприклад, згідно
п.6 ст. 106 Президент України “проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою”, і
відповідно до п.7 цієї ж статті він “призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені ... Конституцією”).
Стосовно Верховної Ради України, то вона, в
силу покладених на неї Конституцією функцій
(представницька, законодавча, контрольна, інституційна та деякі інші), бере активну участь у
процесі реалізації прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Так, шляхом прийняття законодавчих актів парламент України визначає
права і свободи людини і громадянина та їх гарантії, громадянство, правосуб’єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства,
права корінних народів і національних меншин,

основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, засади регулювання праці і
зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материнства, батьківства, виховання, освіти, культури і охорони здоров’я, екологічної безпеки,
правовий режим власності, правові засади і гарантії підприємництва (частина 1 ст.92), визначає правові засади вилучення об’єктів права приватної власності (пункт 36 частини 1 ст.85), призначає на посаду та звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, здійснює через нього парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і
громадянина, заслуховує його щорічні доповіді про
стан дотримання та захисту прав і свобод людини в
Україні (пункт 17 частини 1 ст. 85, ст. 101).
Крім того, Верховна Рада України використовує з цією метою таку організаційно-правову
форму як утворення постійних комітетів і тимчасових комісій з прав і свобод людини і громадянина. Так, у Верховній Раді п’ятнадцятого (четвертого) скликання з-поміж інших утворені комітети з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин з питань свободи слова та інформації, а також у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.
Великі можливості щодо забезпечення правового статусу людини і громадянина є у системи органів виконавчої влади. Вищим органом
тут виступає Кабінет Міністрів України, основними напрямками діяльності щодо захисту прав і
свобод людини і громадянина відповідно до ст.
116 Конституції є: вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина (п.2);
забезпечення проведення фінансової, цінової,
інвестиційної та податкової політики; політики у
сфері праці й зайнятості населення, соціального
захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування
(п.3); здійснення заходів щодо забезпечення громадського порядку, боротьби зі злочинністю (п.7).
Багато із перехованих функцій Кабінет Міністрів здійснює через Міністерство внутрішніх
справ, Міністерство юстиції, Службу безпеки
України та інші відомства. Наприклад, Міністерство юстиції України у цій сфері розробляє проекти законів щодо захисту і розвитку прав людини, регулювання відносин між громадянами і
державною владою; організовує розгляд скарг та
заяв громадян з питань, що належать до повноважень міністерства і пов’язані з роботою його
органів, установ, організацій. На місцевому рівні
виконавчу владу здійснюють державні адміністрації на відповідній території. Згідно зі ст. 119
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Конституції вони забезпечують: законність і
правопорядок; додержання прав і свобод громадян (п.2); виконання державних і регіональних
програм соціально-економічного та культурного
розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях
компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку (п.3).
У справі гарантування прав, свобод й обов’язків особи чинна Конституція України особливу роль відводить судовій владі. Так, ст. 8
Конституції гарантує звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод особи безпосередньо на підставі Конституції України, норми
якої є нормами прямої дії. В іншій статті Конституції – ст. 55, також зафіксований припис, згідно
з яким права і свободи людини і громадянина
захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб. Ці
норми деталізовані у ст. ст. 121, 124, 147 чинної
Конституції, в яких сказано, що забезпечення
прав і свобод та здійснення обов’язків покладається на органи правосуддя (Конституційний
Суд України та суди загальної юрисдикції, прокуратуру, інші правоохоронні органи).
Як нам уявляється, значно більшої уваги з
боку дослідників має привертати роль прокуратури як гаранта прав і свобод особи. Адже саме
на ній чинна Конституція (ст. 121) покладає:
представництво інтересів громадянина в суді у
випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове
слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах,
а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Крім названих державних органів в Україні
існує ще спеціальна інституція – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, яка
була утворена на основі чинної Конституції (ст.
101) та Закону України “Про Уповноваженого
Верховної Ради з прав людини” від 23 грудня
1997р. [2]. Останній правовий акт визначає наступні функції цієї посадової особи: 1) захист
прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та
міжнародними договорами України; 2) запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню; 3) запобігання будь-яким формам дискримінації щодо
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реалізації людиною своїх прав і свобод; 4) сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу.
В юридичній літературі цілком слушно вказується на те, що Уповноважений виступає лише
як посередник між людиною та державою, а звернення людини до Уповноваженого переважно є
засобом привернути увагу суспільства і держави
до порушення прав конкретної людини [16,
с.267]. Такий висновок науковців ґрунтується на
повноваженнях Уповноваженого, закріплених у
вітчизняному законодавстві. Водночас фактична
роль вітчизняного Уповноваженого у захисті
прав і свобод особи в Україні, на наш погляд, є
вельми значущою. Для забезпечення права на
захист від обвинувачення та надання правової
допомоги при вирішенні справ у судах та інших
державних органах в Україні діє адвокатура (ст.
59 Конституції).
До організаційно-правових гарантій, які забезпечують конституційні права і свободи особи
відносять також політичні партії, громадські організації, засоби масової інформації. Ця проблема потребує окремого дослідження, що, звичайно, виходить за межі досліджуваної нами теми.
Особливою організаційно-правовою формою захисту прав і свобод людини і громадянина, передбаченою чинною Конституцією, є міждержавні органи із захисту прав і свобод людини. Так,
згідно частини четвертої ст. 55 Конституції, “кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за
захистом своїх прав і свобод до відповідних
міжнародних судових установ чи до відповідних
органів міжнародних організацій, членом або
учасником яких є Україна”. Видається, що сьогодні можна говорити навіть про існування світової універсальної інституційної системи захисту прав людини, до якої слід віднести: а) систему
основних органів Організації Об’єднаних Націй,
що займаються правами людини; б) систему спеціалізованих установ ООН; в) конвенційні (контрольні) органи з прав людини; г) регіональну
(європейську) систему захисту прав людини.
Висновки. При всій значущості окремих із
розглянутих вище гарантій у справі охорони, забезпечення та захисту прав, свобод і обов’язків
людини і громадянина, усе ж їх загальний правоохоронний ефект в декілька раз зростає, коли
гарантії діють у комплексі та з необхідною повнотою. Ми поділяємо підхід Н.Д.Воєводіна, який
говорив про дві основні вимоги (принципи) гарантій прав і свобод особи: 1) комплексність і
повнота гарантій; 2) дієвість і ефективність гара-
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нтій [7, с.235-236]. При цьому не слід як недооцінювати, так і переоцінювати роль тих чи інших видів гарантій. Юридичні гарантії прав і
свобод неможливо відірвати від соціальноекономічних, політичних і культурно-моральних
гарантій. Особливе значення тут має громадська
думка, загальна культура членів суспільства.
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IІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УДК 349.2
© 2004 р. Н.Д. Гетьманцева
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ДОГОВОРИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ
Постановка проблеми. Становлення ринкової економіки з властивою їй багатогранністю
форм власності з неминучістю призводять до кардинальних перемін у відношеннях між виробниками матеріальних і духовних благ і власниками майна. Їх взаємодія повинна бути заснована
на узгодженості волі і свободі вибору. Особливу
роль тут повинно бути віддано договірному регулюванню трудових відносин [1]. У зв’язку із
запровадженням економічних реформ можливість застосування договору значно розширилась. Договір проникає у різні сфери суспільного
життя і, отже, дозволяє узгоджувати як інтереси
держави в цілому, так і інтереси окремих організацій та громадян. На сучасному етапі вирішального значення у зв’язку з цим набуває індивідуалізація правового регулювання трудових відносин,
тобто врахування індивідуальних особливостей
сторін трудового правовідношення, що здійснюється насамперед договірним способом правового
регулювання, і насамперед індивідуалізацію такої
умови, як установлення тривалості робочого часу.
Ступінь наукової розробки проблеми. Питання робочого часу як однієї з умов трудового
договору не обійшли увагою науковці. Дослідженню робочого часу як правової категорії присвячено значне число праць як вітчизняних, так і
російських авторів, серед яких можна назвати
А.К. Безину, Н.К. Воєводенко, Л.Я. Гінцбурга,
Т.В. Іванкину, П.Д. Пилипенка, В.І. Прокопенка,
О.І. Процевського, Л.А. Сироватську, О.С. Хохрякову, Г.І. Чанишеву, А.І. Шебанова. До безумовних досягнень науки трудового права необхідно віднести дослідження робочого часу, зокрема працю В.М. Венедиктової. Незважаючи на
таку пильну увагу з боку вчених-трудовиків до
проблеми регулювання робочого часу, можна
констатувати, що на сьогодні деякі аспекти вказаної проблеми ще не розв’язані.
Метою статті є дослідження юридичної
природи робочого часу як однієї з умов трудового договору, що встановлюється в договірному
порядку.
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Виклад основного матеріалу. Обов’язковою
умовою трудового договору є тривалість робочого часу, тобто часу, протягом якого працівник
відповідно до законодавства, колективного договору, угоди про працю і правил внутрішнього
трудового розпорядку повинен перебувати у визначеному йому місці і виконувати роботу, яка
йому доручається. Відповідно до статті 50 КЗпП
України нормальна тривалість робочого часу
працівників не може перевищувати 40 годин на
тиждень. Законодавче регулювання робочого
часу має своєю метою встановлення тривалості
робочого часу. Сторони трудових відносин не
мають права встановлювати тривалість робочого
часу понад максимальну норму, встановлену законодавством. Навпаки, в сучасних умовах держава надає право сторонам трудових правовідносин при укладенні колективного договору встановлювати меншу норму тривалості робочого
часу (частина 2 статті 50 КЗпП України).
Одночасно держава сама скорочує тривалість
робочого часу для неповнолітніх, для працівників,
зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці,
для окремих категорій працівників інтелектуальної
праці (вчителів, педагогів, лікарів тощо). Це скорочення тривалості робочого часу здійснюється не на
договірних засадах, а в силу закону. На підставі
договору між працівником і роботодавцем може
встановлюватись неповна тривалість робочого
часу, тобто менша у порівнянні з робочим часом
від нормальної тривалості.
У документах Міжнародної Організації Праці працівником, який зайнятий неповний робочий час, визнається працююча за наймом особа,
тривалість робочого часу якої менша від нормальної тривалості робочого часу аналогічних працівників, зайнятих повний робочий час [6, с.131].
Таке визначення неповного робочого часу, в межах якого особа вважається працюючою на умовах неповного робочого часу, не містить точного
визначення цього поняття. Існує навіть різниця в
тривалості нормального (повного) робочого часу в
межах однієї галузі народного господарства, не
кажучи вже про різні галузі економіки. Встанов-
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лення неповного робочого часу має ряд особливостей. По-перше, неповний робочий час може
встановлюватись як при укладенні трудового
договору, так і згодом. Це час у межах нормальної тривалості робочого часу, що менший від
визначеного законом.
По-друге, неповний робочий час може встановлюватися шляхом зменшення як тривалості
робочого дня, так і зменшенням тривалості робочого тижня. Ще постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Секретаріату ВЦРПС «Про затвердження положення про порядок і умови застосування праці жінок, які мають дітей і працюють неповний робочий час” від 29 квітня 1980 р. було передбачено,
що робота з неповним робочим днем може мати
скорочення тривалості щоденної роботи (зміни)
на певну кількість робочих годин у всі дні робочого тижня; скорочення тривалості щоденної роботи (зміни) на певну кількість робочих годин
при одночасному скорочення кількості робочих
днів на тиждень. Тривалість робочого дня (зміни), як правило, не повинна бути меншою 4 годин і робочого тижня 20-24 годин відповідно при
п’яти- та шестиденному робочому тижні. Залежно від конкретних виробничих умов може бути
встановлена й інша тривалість робочого часу.
По-третє, в одних випадках, установлення
неповного робочого часу є обов'язком власника
або уповноваженого ним органу, в інших лише
правом. Така диференціація встановлена у зв'язку з тим, що окремі категорії громадян через різні обставини та причини не мають можливості
працювати в режимі нормальної тривалості робочого часу. Зменшення норми робочого часу
для цих громадян є умовою їх участі в трудових
відносинах. У реалізації встановлення неповної
тривалості робочого часу завжди лежить принцип добровільності, який є непорушним при вирішенні питання про укладення з працівником
трудового договору [3, с.25]. Визнання за громадянином права на встановлення неповної тривалості робочого часу не створює для власника або
уповноваженого ним органу обов'язку укладати з
цим працівником трудовий договір навіть у випадку, коли стаття 56 КЗпП України відносить
працівника до кола осіб, щодо яких власник або
уповноважений ним орган зобов’язаний встановити неповний робочий час.
Стаття 56 КЗпП України, закріплюючи положення, що на прохання вагітної жінки, жінки,
яка має дитину віком до чотирнадцяти років або
дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікою, або здійснює догляд за хво-

рим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день
або неповний робочий тиждень має на увазі випадки, коли з цією категорією правників вже укладено
трудовий договір. Щодо інвалідів власник або уповноважений ним орган зобов'язаний організувати
навчання, перекваліфікацію і праце-влаштування
відповідно до медичних рекомендацій, встановлювати на їх прохання неповний робочий день або
неповний робочий тиждень та створити пільгові
умови праці /стаття 172 КЗпП України/.
По-четверте, відповідно до статті 52 КЗпП
України тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового
розпорядку або графіками змінності, з дотриманням встановленої тривалості робочого тижня.
Графіки змінності затверджуються власником або
уповноваженим ним органом за погодженням з
профспілковим органом підприємства, установи,
організації. Отже, тривалість робочого часу може
визначатись як укладеною між сторонами трудового договору угодою, так і між власником або уповноваженим ним органом і профспілковим органом,
який представляє інтереси працюючих у сфері виробництва, праці, побуту і культури.
Якщо між власником або уповноваженим
ним органом і особою, яка належить до кола
осіб, яка може ставити питання про встановлення
їй неповного робочого часу, трудовий договір
відсутній, звернення такої особи до власника або
уповноваженого ним органу не створює для
останніх обов’язку укладати трудовий договір.
Власник або уповноважений ним орган може й не
мати потреби у працівниках відповідної спеціальності або не мати можливості використовувати їх
на умовах неповної тривалості робочого часу. Відмінність неповного робочого часу від скороченого
є сам факт встановлення його тривалості. Неповний робочий час установлюється угодою сторін,
скорочений же робочий час визначається законодавством. Оплата праці при неповному робочому
часі проводиться пропорційно відпрацьованому
часу або залежно від виробітку.
При встановленні неповної тривалості робочого часу визначена кількість годин є для даного
працівника нормою тривалості робочого дня.
Але переробка цієї норми в межах нормальної
тривалості робочого часу, що діє на даному підприємстві, в установі, організації не визнається
надурочною. Такий висновок свого часу зробив
Пленум Верховного Суду СРСР в постанові
“Про застосування судами законодавства, що
регулює оплату праці робітників та службовців
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від 14 листопада 1978 р. На думку В.М.Венедиктової, таке визначення, дане Пленумом Верховного Суду СРСР є теоретично і практично хибним, бо воно порушує принцип добровільності в
питанні встановлення неповного робочого часу і
дає власнику або уповноваженому ним органу
можливість залучати працівників до роботи поза
встановленою угодою сторін тривалості робочого часу [4, с.24].
Незалежно від того, якої тривалості встановлюють в договорі робочий день, нормальна тривалість робочого часу в Україні встановлена 40
годин на тиждень. Тому при виконанні роботи у
межах нормальної тривалості робочого дня або
навіть робочого тижня, робота понад встановлену угодою сторін тривалість робочого часу не
становить надурочних робіт. Надурочними відповідно до статті 62 КЗпП України вважаються
роботи понад установлену тривалість робочого
дня. При цьому зроблено посилання на статті 52,
53 та 61 КЗпП України. Ці статті встановлюють
п’ятиденний та шестиденний робочий тиждень і
тривалість щоденної роботи, тривалість роботи
на передодні святкових, неробочих і вихідних
днів, підсумований облік робочого часу. Іншими
словами, усе це випадки, коли урочна тривалість
робочого часу встановлюється на підставі закону. Стаття ж 56 КЗпП, якою передбачено право
сторін трудового договору встановлювати неповну тривалість робочого часу, роботу понад установлену сторонами тривалість трудового договору, до зверх урочних не відносить. Тому частиною 2 пункту 16 постанови №1З Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосуванню судами законодавства про оплату праці
від 24 грудня 1999 року робота працівника з неповним робочим днем понад передбачений трудовим
договором час, але в межах установленої законодавством тривалості повного робочого дня не вважається надурочною. Так само не є надурочною
робота працівника з ненормованим робочим днем
понад установлену норму робочого часу, крім випадків виконання за дорученням роботодавця роботи, що не входить до кола його обов'язків.
Угода про неповний робочий час, якщо вона
прийнята, є істотною умовою трудового договору, що укладений між сторонами [5, с.47]. У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці,
як відзначалося вище, статтею 32 КЗпП України
допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією та посадою. До істотних умов праці
віднесено “встановлення або скасування неповного робочого часу”. Тому висловлені в юридич46

ній літературі думки, що особа, яка прийнята на
роботу з неповним робочим часом, не може бути
переведена, без її згоди, на звичайні умови праці
і навпаки [8,с.84], ми вважаємо помилковими.
Помилковими у зв’язку з тим, що можливість
такого змінення істотних умов трудового договору передбачена законом, саме частиною 3
статті 32 КЗпП України.
Інша справа, що необхідно ставити питання
про скасування цього положення закону, оскільки
істотна умова праці, встановлена угодою сторін, не
може бути зміненою в односторонньому порядку
власником або уповноваженим ним органом. Коли
умови встановлення або скасування неповного
робочого часу не можуть бути збереженими, а
працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, частина 4 статті 32 КЗпП України дає
право власнику або уповноваженому ним органу
припинити трудовий договір за пунктом 6 статті 36
КЗпП України. На нашу думку, що вже висловлена
вище, було б більш правильним звільнення у цьому
випадку проводити на підставі пункту 1 статті 40
КЗпП України, на що вже зверталась увага в юридичній літературі [2, с.107].
Робота в умовах неповного робочого часу не
тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. У той же час працівники з ненормованим робочим днем, при встановленні для них неповного, тобто нормованого робочого дня, права на додаткову відпустку позбавляються [7, с.10]. Проте така відпустка повинна
надаватись у випадку, коли трудовим договором
передбачена робота на умовах неповного робочого тижня, але з робочим днем повної тривалості. Тривалість відпустки у цьому випадку встановлюється власником або уповноваженим ним
органом за погодженням з профспілковим або
уповноваженим ним органом за погодженням з
профспілковим органом з урахуванням напруженості роботи і можливості зайнятості в позаурочний час. Робочий час повинен використовуватись робітниками і службовцями для виконання
своєї трудової функції. Раціональне використання робочого часу набуває великого значення саме тепер в умовах розвитку ринкових відносин і
ускладнення господарських зв’язків при необхідності збільшення масштабів виробництва.
Підвищується значення кожної години, кожної
хвилини робочого часу, суворого дотримання
правил внутрішнього трудового розпорядку, статуту підприємства, організації.
Висновки. 1. Договірне встановлення тривалості режиму робочого часу та ряду інших умов
дозволяє найбільш раціонально співвідносити
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інтереси різних суб’єктів права, оскільки зв’язки
між ними будуються на взаємовигідних началах.
2. В умовах переходу до ринкової економіки
розширилась сфера договірного регулювання
щодо встановлення умов праці в тому числі у
сфері робочого часу. Разом із тим, установлення
умов в договірному порядку не повинно погіршувати їх порівняно із державним, інакше в кінцевому рахунку вони будуть визнаватись недійсними, тому на сьогодні необхідно створити цілісну систему, яка дозволить врахувати всі реалії
трудових відносин, їх зміст, врегулювати їх оптимально, беручи до уваги всі нюанси в механізмі правового регулювання.
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Summary
The article deals with some aspects of contractual regulation in the sphere of working time.
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ПРАВОВІ СТИМУЛИ ТА ОБМЕЖЕННЯ – ЗАСОБИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
Постановка проблеми. Правоздатність – це
передумова участі суб’єкта в правовідносинах.
Вона визначає можливість учасників правовідносин мати суб’єктивні права і обов’язки, здійснювати їх на власний розсуд і для забезпечення своїх інтересів. При здійсненні цивільних прав фізичні та юридичні особи повинні діяти розумно,
добросовісно, справедливо [2, Ст.3,12]. Здійснення цивільних прав не повинно порушувати
прав та охоронюваних законом інтересів інших
осіб, вони мають здійснюватися відповідно з їх
призначенням. В цьому процесі важливу роль
відіграють індивідуальні потреби, які впливають
на людину, визначають основні складові соціально-психологічної регуляції її поведінки: інтереси, цілі, мотиви, волю, соціально-правові установки [31, с.115]. Реалізації підлягають не всі
інтереси, а лише правомірні та соціально значимі, тобто ті, які забезпечуються суб’єктивним
правом. Норми об’єктивного права – це засоби
розмежування інтересів, „віхи”, що визначають
сфери діяльності окремих осіб і не допускають їх
зіткнення [24, с.165]. Оцінити правомірність чи
протиправність інтересу особи можна тільки після з’ясування обставин в чому саме вбачає особа
позитивний зміст інтересу – чи в одержання вигоди для себе, чи в заподіянні шкоди іншій особі.
Оскільки інтерес як мета – це ідеальна категорія,
тому й оцінити можна лише засоби, через які ця
мета досягається.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Юридичні засоби були предметом досліджень
вчених дореволюційного періоду, серед яких
окремої уваги заслуговують праці Г.Ф.Шершеневича [33], Л.І.Петражицького [20, с.4]. Дослідження правових засобів є загальнотеоретичною проблемою, тому належну увагу їй приділили теоретики права, серед яких слід відзначити
дослідження С.С.Алексеєва [5, с.217-223]. Окремої уваги заслуговує комплексне дослідження проблем стимулів та обмежень в праві проведене
А.В.Малько [17, 250c.]. Дослідженнями правових
засобів займаються також представники галузевих
наук цивільного [12; 31, с.115-131; 8, с.1-28], трудового [28, с.11-162], процесуального права [35].
Водночас залишаються не достатньо дослідженими питання співвідношення правових сти48

мулів і заборон при реалізації приватного і публічного інтересу, проблеми зловживання правом.
Триває дискусія щодо можливості і доцільності
широкого застосування правових обмежень в
сфері приватного права.
Мета статті. Автор ставить перед собою завдання проаналізувати ступінь наукової розробки проблеми, з'ясувати сутність та зміст категорій правовий стимул та правове обмеження, їх
співвідношення при здійсненні цивільно-правового регулювання, значення стимулів та обмежень для здійснення інтересів суб’єктами правовідносин, вплив різноманітних правових режимів
на реалізацію та забезпечення інтересів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Цивільне право врегульовує особисті немайнові
та майнові відносини, заснованій на юридичній
рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності учасників. Для участі в цивільних
правовідносинах особа повинна володіти правоздатністю та дієздатністю. Правоздатність виступає умовою правоволодіння. Дієздатність тісно повязана з правоздатністю і нею визначається
[29, с.95]. Дієздатність – це здатність особи своїми діями створювати для себе цивільних прав і
самостійно їх здійснювати, а також здатність
своїми діями створювати для себе цивільні обовязки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання. Обсяг дієздатності залежить від віку та від стану здоровя, які
впливають на можливість формування особою
вільного волевиявлення щодо набуття та здійснення цивільних прав та обовязків. Цивільні правовідносини мають юридичний та фактичний
зміст [3, 112-114; 10, с.76-77]. Юридичний зміст
– це суб'єктивні права та обов'язки суб'єктів цивільного права. Фактичний зміст складають вольові дії (взаємодія) їх учасників. Згідно ст. 11
Цивільного кодексу України, цивільні права та
обов'язки виникають з дій осіб, що передбачені
актами цивільного законодавства, а також з дій
осіб, які хоч і не передбачені цими актами, але за
аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та
обов'язків є юридичні факти. Основою системи
юридичних фактів виступають юридичні акти та
юридичні вчинки – дії осіб, спрямовані на (або
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які мають наслідком) виникнення цивільних прав
та обов'язків. Постає питання про те, що саме
спонукає особу до активних дій. На нашу думку - це мотив. Мотивація – система внутрішніх факторів, що викликають та спрямовують орієнтовану на досягнення мети поведінку людини [14].
Значення мотиву в процесі регулювання активності особи в цивільних правовідносинах засноване на тому, що він виступає напрямком такої
активності. Для мотивації поведінки особи в
сфері реалізації цивільних прав необхідно, щоб
вона усвідомила необхідність в певних об’єктах
у формі інтересу, визначила характер своїх дій та
їх кінцевий результат (мету), співвіднесла діяльність з тими соціальними вимогами, які містяться в системі юридичних стимулюючих і обмежуючих засобів [17, с.148].
Правові стимули та правові обмеження здійснюють подвійний вплив на мотиви через інтереси. Мотив є вираженням відношення особи до
цінності, блага. З цього приводу справедливо
зазначає В.Г.Асеєв „...важливою особливістю
побудови мотивації є подвійна, позитивнонегативна будова мотивації. Це виражається не
лише в існуванні двох видів емоційно-ціннісної
реакції людини на дійсність (задоволення та незадоволення потреб, високий та низький рівень
задоволення, радість і горе), але й в існуванні
відносно самостійних форм спонукання до активності, що відповідають двом моделям: спонукання природною позитивною потребою, спонукання необхідністю, підкорення несприятливим
обставинам в супереч багатьом природнім тенденціям”[6, с.137].
Тобто мотиви активності особи у правовідносинах можна поділити на мотиви які є внутрішніми стимулами і виражають прагнення особи
щодо досягнення певного результату і мотиви які
спонукають суб’єкта до певної поведінки через
необхідність і є своєрідними внутрішніми обмеженнями. Внутрішні стимули обумовлюють активність особи, що впливає на її поведінку. Внутрішні обмеження пов’язані із утриманням від
певної поведінки, яка може завдати особі шкоди.
З цього приводу В.С.Мерлін слушно зазначає,
що „керувати діями людини, на відміну від дій
машини можна лише через вплив на мотиви” [19,
с.5]. На нашу думку, жодний зовнішній вплив не
визначає до кінця цілеспрямованої поведінки
суб’єкта, цей вплив може лише до певної міри
впливати на інтереси. Негативна мотивація призводить до вимушеного волевиявлення особи.
Тому, на нашу думку, краще використовувати
правові стимули. Правовий стимул -- це правове

спонукання до правомірної активної поведінки
субєктів, що створює сприятливий режим для
задоволення їх інтересів та потреб [18]. Правовий стимул лише тоді стане спонукаючим фактором коли „зачепить” інтересів суб’єкта і перетвориться в мотив. Так, наприклад, ч.3 ст. 6 Цивільного кодексу України передбачає, що сторони в договорі можуть відступити від положень
актів цивільного законодавства і врегулювати
свої відносини на власний розсуд [2]. На нашу
думку, ця норма є своєрідним стимулом для учасників цивільних правовідносин і дозволяє їм на
власний розсуд обирати модель поведінки у правовідносинах і досягати мети.
Вплив правових обмежень на мотивацію дій
особи також пов’язується з попереднім впливом
на її інтереси. Обмеження (заборони) створюють
певний умовний бар’єр, який блокує мотиви, що
спонукають особу до неправомірної поведінки і
тим самим сприяють позитивній мотивації. Наприклад, згідно ч.2 ст.13 ЦКУ при здійсненні
своїх прав особа зобов'язана утримуватися від
дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині,
ч.3 ст.13 Цивільного кодексу України предбачає,
що не допускаються дії особи, що вчиняються з
наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах, згідно ч.5 ст.13
ЦКУ не допускається використання цивільних
прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на
ринку, а також недобросовісна конкуренція.
При визначенні правової природи стимулів
та обмежень необхідно враховувати той факт, що
право здатне впливати лише на вольову діяльність особи. З цього приводу Г.Ф.Шершенєвич
зазначав, що „юридичні засоби забезпечення інтересів передбачають саме наявність волі, здатної усвідомити загрозу і утриматися від порушення” [33, с.139]. Через це воля окремої особи
займає особливе місце в механізмі взаємодії правових стимулів та правових обмежень. Згідно ч.1
ст.12 ЦКУ особа здійснює свої права вільно, на
власний розсуд. Але свобода здійснення цивільних прав, яка надана суб'єктам правовідносин, не може бути безмежною. Вона обмежується інтересами інших осіб, а також інтересами
держави, суспільства. Стаття 23 Конституції передбачає, що кожна людина має право на вільний
розвиток своєї особистості, якщо при цьому не
порушуються права і свободи інших людей [1], а
ст.1166 ЦК закріпила загальне правило про те,
що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим не-
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майновим правам фізичної або юридичної особи,
а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі
особою, яка її завдала. В цьому процесі воля людини впливає на усвідомлення необхідності певного
виду дій, підготовку до їх вчинення (вибір засобів
та методів їх вчинення) та на саме вчинення.
Правові стимули та правові обмеження разом
впливають на реалізацію інтересів людей. З цього приводу Л.І.Петражицький зазначав -- „мотиваційний вплив права полягає не лише в тому,
щоб викликати позитивні імпульси до тієї чи іншої поведінки (позитивна правова мотивація),
але і в усуненні чи попередженні появи різних
мотивів на користь певної поведінки, в усуненні
„спокус” та ін..(негативна правова мотивація).
Різноманітні види мотивації комбінуються в праві один з одним...” [21, с.644]. При визначенні
співвідношення при застосуванні стимулів і заборон слід скористатися тезою відомого дослідника
М.М.Коркунова, про те, що „перетворення інтересів в право відбувається саме через обмеження іншого інтересу, що йому протирічить встановленням відповідного обов’язку” [15, с.237].
Стимули та обмеження, які за допомогою
юридичної техніки набувають форми певних
юридичних конструкцій, юридичних норм є правовими засобами [8, с.6]. Вони об'єднують в собі
різні цивільно-правові поняття і діють при цьому
за формулою „ціль – засіб – результат”, тобто
виступають у якості ланки що пов'язує абстрактну мету суб'єкта з практичним результатом. Ціль
можна розуміти як „забезпечення індивідуальної
свободи для здійснення визнаних правом інтересів” [25, с.105]. З цього приводу І.А.Покровський
відзначав, що „цивільне право здавна і за своєю
структурою було правом окремої людської особистості, сферою її свободи та самовизначення...” [22, с.309]. Для здійснення свободи, забезпечення якої є основною ціллю цивільного права, суб'єкти наділяються суб'єктивними правами.
В цивілістиці від правом в суб'єктивному розумінні розуміють визначену об'єктивним правом
можливість здійснення інтереса [34, с.58]. В об'єктивному розумінні суб'єктивне право – це забезпечена законом міра можливої поведінки
управомоченої особи [9, с.26-34]. В цьому визначенні, на думку Р.О.Халфіної, розкривається
сутність суб'єктивного права як елемента правовідношення, який визначає можливу поведінку
учасника, яка здатна трансформуватися в справжню поведінку згідно його волі [27, с.227].
Отже, саме визнання за суб'єктом правовідносин свободи набуття та здійснення своїх прав
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вимагає створення дієвого механізму гарантій,
які спрямовані на забезпечення наданих можливостей. Серед найважливіших гарантій окреме
місце займають правові обмеження, які мають
подвійний прояв у цивільному праві. З одного
боку вони виступають як обмеження свободи в
природно-правовому значенні і проявляються в
системі імперативних норм, що входять до системи цивільного законодавства. З іншого вони
діють як обмеження субєктивного права в чітко
визначених правовідносинах.
Виступаючи гарантією суб'єктивного права,
правові обмеження містять в собі умови, що
сприяють його реалізації. Тому правові обмеження забезпечують практичну реалізацію наданої суб'єкту можливості свободи і виступають у
якості при цьому засобом досягнення цілі цивільно-правового регулювання. Ця практична реалізація здійснюється суб'єктом чітко визначених
правовідносин двічі: коли загальна норма закону
перетворюється в суб'єктивні права, та коли права та обов'язки реалізуються суб'єктом в конкретних актах поведінки [8, с.10]. Отже, можливість,
яка міститься в суб'єктивному праві реалізується
і в момент набуття цивільного права і в момент
його здійснення. Для переходу абстрактної можливості в практичну площину необхідно встановити в правових нормах необхідні умови, які
стосуються набуття та здійснення цивільних
прав, а суб'єктам цивільних прав слід їх дотримуватись. Таким умовами є гарантії суб'єктивного права. На думку Н.А.Бобрової, „…в якій би
формі правові гарантії не виступали, і який би
конкретний зміст не мали, вони (гарантії суб'єктивного права – авт.Ю.П.) це завжди прояв єдиної сутності – бути умовою і засобом перетворення юридичної можливості, закладеної в нормі, в дійсність” [7, с.31]. Під цивільно-правовими
гарантіями слід розуміти соціальні умови, створювані цивільно-правовим регулюванням, за
наявності яких цивільні права та обов'язки є реальними [26, с.114]. На думку, О.С.Йоффе гарантії здійснення суб'єктивного права пов'язані з
виконання відповідних обов'язків. На підтвердження своєї позиції дослідник наводить наступні аргументи: „в той час як завдяки суб'єктивному праву створюється можливість здійснення
власних дій для осіб, яким це право надано, обов'язок, навіть якщо він обумовлює активну діяльність її носія, в кінцевому результаті призводить до можливості вчинення певних дій іншими
особами. Той, кому надано суб'єктивне право,
може вчинити певну дію в результаті вчинення
відповідних дій іншими особами. І навпаки, той,
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на кого покладено обов'язок, повинен вчинити
певні дії для того, що б відповідні дії могли бути
вчинені іншими особами” [13, с.561-562]. Тобто,
цілком можливим перетворення можливості (набуття і здійснення цивільних прав) в дійсність,
яке забезпечується наявністю в правових нормах
певних обов'язків і відповідно їх виконанням
учасниками цивільних правовідносин. Зовнішньою формою обмеження є обов'язок, тому для
обмежень властиві характеристики та зміст обов'язку [8, с.11].
Враховуючи ту обставину, що в будь-якому
правовідношенні управомоченій особі протистоїть зобов'язана особа, яка володіє правом на власні дії, то забезпечення суб'єктивного права зволиться до встановлення та виконання встановлених обмежень не тільки зобов'язаною особою,
але й самою управомоченою. Ця особа також
зобов'язана діяти згідно встановлених обмежень.
З цього приводу В.П.Грибанов відзначав, що
„суб'єктивні права органічно поєднуються з обов'язками управомоченої особи щодо використання належного йому права належним чином” [11,
с.55]. Управомочена особа, діючи подібним чином, гарантує своє суб'єктивне право шляхом
забезпечення виконання обов'язку особою яка
протистоїть їй у правовідношенні. При цьому
обов'язок управомоченої особи носить загальний
характер. Встановлені законодавцем обов'язки є
зовнішнім проявом обмежень. Вони стосуються
як самої зобов'язаної особи, так і управомоченої,
що визначається сутністю, змістом суб'єктивного
права та особливостями правовідносин в межах
яких здійснюється суб'єктивне право.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок про те, що право впливає на поведінку
суб’єктів цивільних правовідносин через встановлення стимулів і обмежень (заборон). Саме існування соціально значимих та законних інтересів дає основу для встановлення правових стимулів та правових обмежень. Встановлення правових стимулів та правових обмежень обумовлене сутністю правового регулювання, яка полягає
в розмежуванні двох (чи більше) інтересів з приводу одного і того ж блага чи цінності, що здатні
забезпечити потреби учасників цивільних правовідносин. Правові стимули та правові обмеження
здійснюють подвійний вплив на мотиви суб’єкта
цивільних правовідносин через інтереси. Правові
стимули сприяють виникненню та реалізації правовідносин для забезпечення інтересу. Однак на
практиці можуть виникати ситуації, коли кожен
учасник правовідносин буде прагнути задовольнити тільки свої інтереси, діяти для своєї тільки

вигоди. Для цього встановлюються правові обмеження, які існують у вигляді обов’язків, заборон. Стимули та обмеження діють в системі механізму цивільно-правового регулювання, вони
розкривають своє функціональне призначення,
визначаючи і забезпечуючи при цьому спрямованість такого регулювання.
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LEGAL STIMULUS AND RESTRICTIONS ARE LEGAL MEANS
FOR MAINTENANCE OF INTERESTS
Summary
In the article on the basis of advanced achievements of a civil legal science and practice the role and
value of legal stimulus and restrictions as legal means for maintenance of interests are analysed.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ УКЛАДАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ
У ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ ТА НА ТЕРИТОРІЯХ
ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ РЕЖИМОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Актуальність проблеми. В сучасних умовах, особливо гостро постало питання існування
в Україні вільних економічних зон та територій
із спеціальним режимом інвестиційної діяльності
у зв’язку з низькою економічною ефективністю
їх функціонування для держави. Однак світовий
досвід існування таких утворень доводить, що їх
створення, як правило, сприяє пожвавленню підприємницької діяльності та залученню значних
обсягів інвестицій на їх території. Тому особливо
актуальними на сьогодні є не тільки вивчення
економічних результатів функціонування вільних економічних зон та територій із спеціальним
режимом інвестиційної діяльності, а й аналіз
чинного законодавства та правових механізмів їх
створення та існування.
Ступінь наукової розробки проблеми. Ця
проблема досліджувалась Крупою Л.В. [10], але
автором не враховувались положення нового
Цивільного кодексу України, який на той час не
був прийнятий в чинній редакції. Загальні засади
договірних відносин щодо реалізації інвестиційного проекту розглядалась в роботі Буткевич
О.В. [7], проте автор аналізувала дану проблему
тільки з позицій чинного Господарського кодексу України. Значну роль в укладанні цивільноправових договорів на територіях вільних економічних зон та територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності відіграють організаційно-правові засади, значення яких у ринковій
економіці суттєво підвищується. Дане питання
достатньо докладно висвітлене у наукових та
науково-практичних роботах таких вчених, як
Андреєв С.Е. [4], Брагінський М.И., Вітрянський
В.В. [5, c.490-491; 6], Голованов Н.М. [8], Притика Д.Н., Карабань В.Я., Ротань В.Г. [11], Шевченко Я.М. [12; 13] та інших.
Метою даної статі є аналіз українського
законодавства і розробка пропозицій щодо його
удосконалення, беручи до уваги висловлені у
літературі наукові погляди та практику функціонування вільних економічних зон та територій із
спеціальним режимом інвестиційної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основи договірних відносин у вільних економічних зон та територіях із спеціальним режи-

мом інвестиційної діяльності визначаються Цивільним кодексом України, який набув чинності
1 січня 2004 року. Аналіз усіх положень нового
ЦК України не є предметом аналізу даної статі,
натомість варто послатися на А. Довгерта, щодо
його оцінки значення прийнятого документу для
розвитку договірного права. Зокрема, він зазначає, що “новим підходом до договірного права
стало те, що в ЦК на відміну від ЦК 1963р. загальні положення про договори виділені від загальних положень про зобов’язання. Цим засвідчується поряд із іншим зростаюча роль договору як
універсальної та найбільш доцільної правової
форми опосередкування товарно-грошових та
інших майнових відносин у умовах переходу
економіки України на ринкові засади” [9]. При
укладанні договорів сторони виходять із задекларованого Цивільним кодексом України принципу свободи договору, який означає, що “сторони є вільними в укладенні договору, виборі
контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості» (стаття
627 ЦК України). Цивільний кодекс України також передбачає, що договір може містити як
умови, які є обов'язковими відповідно до актів
цивільного законодавства, так і умови, визначені
на розсуд сторін і погоджені ними. Цивільний
кодекс України визначає типи договорів, проте
сторонам не забороняється укладання договору,
в якому містяться елементи різних типів договорів - змішаний договір (стаття 628 ЦК України).
В такому змішаному договорі до відносин сторін
застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, але це не є обов’язковою умовою.
Принципово важливим для осмислення
правової природи договорів, що укладаються
суб’єктами підприємницької діяльності у вільних
економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку є положення Цивільного кодексу
України, які врегульовують відносини суб'єктів
підприємницької діяльності з органами місцевого самоврядування. Органи місцевого самовря-
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дування здійснюють свої повноваження щодо
суб'єктів підприємницької діяльності шляхом
прийняття правових актів за умови, що такі правові акти приймаються у межах законів.
Такі правові акти органів та посадових осіб
місцевого самоврядування, прийняті в межах їх
повноважень, є обов'язковими для виконання
усіма учасниками підприємницьких відносин, які
розташовані або здійснюють свою діяльність на
відповідній території. В той же час передбачається й можливість врегулювання відносин органів місцевого самоврядування з суб'єктами господарювання на договірних засадах (знов-таки,
якщо така можливість передбачена законом).
Аналіз загально-правових теоретичних підходів
до укладання цивільно-правових договорів, чинного законодавства, і в першу чергу нового ЦК
України та ГК України, законодавчих актів, які
регулюють правові відносини суб’єктів підприємницької діяльності з іншими суб’єктами підприємницької діяльності та з органами влади, у
тому числі й у вільних економічних зонах та на
територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності, показує, що договір на таких територіях має певні особливості.
Аналізуючи одну із них, а саме організаційно-правові передумови укладання цивільноправових договорів у вільних економічних зонах,
необхідно виходити з характеристик особливостей організаційно-правового регулювання у сфері підприємницької діяльності на територіях із
спеціальним режимом підприємницької діяльності. Більшість законодавчих актів з питань функціонування вільних економічних зон та територій
із спеціальним режимом інвестиційної діяльності
містять положення щодо укладання цивільноправових договорів між суб’єктами підприємницької діяльності, місцевими органами влади та
органами управління та розвитку вільної економічної зони чи території пріоритетного розвитку.
І хоча організаційно-правові форми регулювання підприємницької діяльності відрізняються значною різноманітністю як у вільних
економічних зонах, так і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності, все ж,
характеризуючи особливості організаційно-правових передумов укладання цивільно-правових
договорів у більшості таких утворень, можна
відзначити наступне: сторонами цивільно-правових договорів можуть виступати як суб’єкти підприємницької діяльності, так і спеціально створений для управління такою територією орган
управління та господарського розвитку території
та органи місцевої влади (органи місцевого са54

моврядування та місцеві державні адміністрації).
Орган господарського розвитку і управління відповідної території створюється за участю суб'єктів економічної (підприємницької) діяльності
України та іноземних суб'єктів такої діяльності.
Функції цього органу може бути покладено на
одного із суб'єктів економічної (підприємницької) діяльності спеціальної (вільної) економічної
зони; укладанню цивільно-правового договору з
суб’єктом підприємницької діяльності передує
затвердження інвестиційного проекту; основним
договором, без якого неможливе укладання будьяких інших договорів на зазначених територіях, є
договір щодо реалізації інвестиційного проекту,
який укладається відповідно до Типового договору на реалізацію інвестиційного проекту на
території пріоритетного розвитку, в спеціальній
(вільній) економічній зоні, який затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Важливою характеристикою цивільно-правового договору є визначення сторін, які його
укладають. У теоретичних працях [12, c.16-20]
для двосторонніх договорів, якими у переважній
більшості є договори, що укладаються на територіях із спеціальним режимом підприємницької
діяльності, такими сторонами визнаються “боржник” і “кредитор”. Аналогічний підхід застосовується і у Цивільному Кодексі України (стаття
509). Між тим, у статті 8 Господарського Кодексу
України, відносини, в яких орган місцевого самоврядування є суб'єктом, наділеним господарською
компетенцією, визнаються «організаційно-господарськими відносинами», а сторонами договорів,
визнаються відповідно «зобов'язана сторона, у тому числі боржник» та “управнена сторона, у тому
числі кредитор» (стаття 173 ГК України).
Отже, у Цивільному та Господарському
кодексах України спостерігається неоднозначність термінологічного визначення правових відносин, у які вступають суб’єкти підприємницької
діяльності та органи місцевої влади («цивільні» за Цивільним Кодексом України та «організаційно-господарські – за Господарським Кодексом),
та сторін договорів у випадках, коли однією з
сторін є орган місцевої влади. А оскільки, як буде
проілюстровано нижче, однією із особливостей
цивільно-правових договорів, що укладаються на
територіях із спеціальним статусом підприємницької діяльності, є те, що однією з сторін часто виступає саме орган місцевої влади, то всі негативні
наслідки такої неузгодженості на законодавчому
рівні будуть відбиватися у першу чергу на суб’єктах підприємницької діяльності, які провадять діяльність на таких територіях.
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Сторонами, які відповідно до законодавства щодо спеціального режиму підприємницької
діяльності, зокрема базового Закону України
“Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон” [1] можуть укладати цивільно-правові договори є:
суб’єкти підприємницької діяльності, які провадять діяльність на таких територіях; орган розвитку та управління територією, яким може бути
орган місцевого самоврядування чи місцеві державні адміністрації, Рада з питань розвитку та
управління.
Оскільки, чинне законодавство не встановлює жорстких конструкцій договірно-правових
відносин на територіях із спеціальним режимом
підприємницької діяльності, зокрема у частині
визначення сторін таких договорів, то можна виділити такі варіанти укладання договорів:
суб’єкт підприємницької діяльності
суб’єкт
підприємницької діяльності; орган місцевої влади
Рада з питань розвитку та управління;
орган місцевої влади
суб’єкт підприємницької діяльності; Рада з питань розвитку та
управління
суб’єкт підприємницької діяльності. Орган місцевої влади виступає у таких
відносинах як кредитор, Рада з питань розвитку
та управління може виступати як боржник (у
відносинах із органом місцевої влади) та як кредитор (у відносинах з суб’єктом підприємницької діяльності), суб’єкт підприємницької діяльності може виступати як боржник (у відносинах з
органом місцевої влади, Радою з питань управління та розвитку) та як кредитор (у відносинах з
іншим суб’єктом підприємницької діяльності). В
цілому ж можна відзначити, що ця схема, яка
надає занадто прав місцевим органам влади, не
може бути визнана ефективною з точки зону організації договорів у зонах. На кожній окремій
території укладається один або кілька із зазначених вище варіантів договорів. Отже, особливістю
цивільно-правових договорів, які укладаються на
територіях вільних економічних зон та на територіях із спеціальним режимом інвестиційної
діяльності, є те, що сторонами таких договорів
поряд із суб’єктами підприємницької діяльності є
орган господарського розвитку і управління відповідної території, який фактично є суб’єктом підприємницької діяльності з особливим статусом, та
органи місцевої влади.
Щодо участі органів місцевого самоврядування у цивільно-правових відносинах слід зазначити, що не всі законодавчі акти про створення територій із особливим статусом підприємницької діяльності містять положення щодо участі

органів місцевого самоврядування у договірних
відносинах. У такому випадку слід керуватися
статтями 169, 172 ЦК України, які визначають,
що територіальні громади діють у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками
цих відносин, а набувають і здійснюють свої цивільні права та обов'язки через органи місцевого
самоврядування у межах їхньої компетенції,
встановленої законом.
Беззаперечну участь органів місцевого самоврядування у цивільно-правових відносинах
декларує й Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [2, Ст. 18, 27, 28]. У цьому
зв’язку звертає на себе увагу ще одна неузгодженість врегулювання цих питань з одного боку у
Цивільному кодексі України та у Законі України
«Про місцеве самоврядування», з іншого – у Господарському кодексі України. Так, стаття 8 Господарського кодексу України, встановлює, що
органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання, а їх господарська компетенція реалізується від імені відповідної комунальної установи. Безпосередня ж участь органів місцевого самоврядування у господарській діяльності може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Аналогічну норму містить і стаття 23 Господарського Кодексу
України, яка встановлює, що відносини органів
місцевого самоврядування з суб'єктами господарювання у випадках, передбачених законом, можуть здійснюватися також на договірних засадах.
Отже, якщо Цивільний кодекс України та
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» прямо визначають органи місцевого
самоврядування як учасника цивільно-правових
відносин, то згідно Господарського Кодексу
України, органи місцевого самоврядування можуть брати участь тільки у тих цивільно-правових відносинах, які безпосередньо визначаються
у Законі, який регулює такі відносини, і тільки
якщо цей закон визначає спосіб, у який такі відносини здійснюються.
Іншою особливістю договірно-правових
відносин у вільних економічних зонах та територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності територіях є те, що укладанню будь-яких
договорів із суб’єктом підприємницької діяльності передує затвердження інвестиційного проекту. Розгляду та затвердженню підлягають як інвестиційні проекти, що реалізуються на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності, так і на територіях вільних економічних
зон. Порядок розгляду та затвердження таких
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проектів встановлюється Кабінетом Міністрів,
причому щодо кожної з таких територій приймається окремий акт уряду.
Наприклад, розгляд та затвердження інвестиційних проектів кошторисною вартістю, еквівалентною не менш як 200 тис. доларів США, що
реалізуються на території вільної економічної
зони "Славутич" [3, c.20] здійснюється виконкомом Славутицької міської ради. В зазначеній постанові визначаються документи, які мають бути
подані підприємцем-інвестором, в тому числі
проект договору (контракту) щодо умов реалізації інвестиційного проекту на території вільної
економічної зони "Славутич", погоджений з органом господарського розвитку і управління вільної економічної зони "Славутич". Також встановлено, що після прийняття рішення про затвердження інвестиційного проекту виконком у десятиденний термін укладає із заявником договір щодо умов реалізації інвестиційного проекту на території вільної економічної зони "Славутич".
Виходячи з встановленого порядку, виникнення договірно-правових відносин суб’єкта підприємницької діяльності, який має намір здійснити інвестицію, безпосередньо пов’язується із
розглядом та затвердженням інвестиційного проекту, тобто це й є основною передумовою укладання договору щодо його реалізації. В той же
час аналіз положень чинного законодавства дозволяє зробити висновок про несиметричність
прав та зобов’язань органів влади та суб’єктів
підприємницької діяльності на стадії розгляду та
затвердження інвестиційного проекту, а також
про недостатній захист інтересів підприємців
при розгляді цих питань та й у подальшій співпраці на договірно-правовій основі. Зрозуміло,
що ця процедура потребує удосконалення і нова
редакція Цивільного кодексу України передбачає
можливість врегулювання цивільно-правових
відносин суб’єктів підприємницької діяльності з
органом місцевої влади на стадії розгляду та затвердження інвестиційного проекту шляхом
укладання попереднього договору.
Попереднім договором, відповідно до Цивільного кодексу України, є “договір, сторони
якого зобов'язуються протягом певного строку (у
певний термін) укласти договір в майбутньому
(основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором” (стаття 635 ЦК України).
При цьому, можливе припинення зобов'язань,
встановлених попереднім договором, за умови,
якщо основний договір не укладений протягом
встановленого попереднім договором строку або
якщо жодна із сторін не направить другій сторо56

ні пропозицію про його укладення. Статтею 635
Цивільного кодексу передбачається також, що законом може бути встановлено обмеження щодо
строку, в який має бути укладений основний договір на підставі попереднього договору. В попередньому договорі може бути визначено й порядок
визначення істотних умов основного договору.
Цивільним кодексом встановлюється, що
“сторона, яка необґрунтовано ухиляється від
укладення договору, передбаченого попереднім
договором, повинна відшкодувати другій стороні
збитки, завдані простроченням, якщо інше не
встановлено попереднім договором або актами
цивільного законодавства” (стаття 635 ЦК України). І хоча у разі застосування цієї норми виникають питання щодо механізму розрахунків таких збитків, вона є надзвичайно важливою з точки зору захисту прав суб’єктів підприємницької
діяльності на стадії розгляду, затвердження та
реалізації інвестиційного проекту.
Попередній договір між органами влади та
суб’єктом підприємницької діяльності міг би містити положення щодо: зобов’язання сторін
укласти основний договір щодо реалізації інвестиційного проекту за умови прийняття позитивного рішення щодо розгляду інвестиційного проекту, представленого суб’єктом підприємницької
діяльності; умов основного договору щодо здійснення інвестиційного проекту в частині прав та
обов’язків сторін, зокрема, спрямованих на захист прав суб’єкта підприємницької діяльності,
який має намір здійснити інвестицію; майбутнього об’єкту інвестування з чітким визначенням
його характеристик; етапів та обсягів інвестування; обсягу та порядку здійснення взаєморозрахунків між суб’єктом підприємницької діяльності та місцевою владою за умови укладання
основного договору; прав сторін відмовитися від
укладання основного договору щодо реалізації
інвестиційного проекту; зобов’язань суб’єкта
підприємницької діяльності до певного часу надати необхідні документи стосовно інвестиційного проекту (і встановити перелік таких документів); терміну дії попереднього договору; порядку внесення змін у попередній договір (наприклад, в частині встановлення вимог до інвестиційного проекту); інші положення, спрямовані
на захист прав суб’єкта підприємницької діяльності. Використання конструкцій попереднього
договору щодо здійснення інвестиційного проекту дозволило б встановити більш чітку та передбачену правову основу для укладання цивільноправових договорів на територіях із спеціальним
режимом підприємницької діяльності, в тому
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числі й в питаннях врегулювання взаємної цивільно-правової відповідальності сторін за належне виконання взятих на себе зобов’язань.
Висновки. 1.Основний цивільно-правовий
засіб регулювання підприємницької діяльності
на на територіях вільних економічних зон та на
територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності є цивільний договір. 2.Для унеможливлення ж різного тлумачення участі органів
місцевого самоврядування у цивільно-правових
відносинах, необхідно внести відповідні зміни до
Господарського Кодексу, привівши його у повну
відповідність із Цивільним Кодексом та іншим
законодавством України. 3. Вбачається доцільним
доповнити закони про запровадження вільних економічних зон та територій із спеціальним режимом
інвестиційної діяльності, положеннями про укладання між органами влади та суб’єктом підприємницької діяльності попереднього договору щодо
реалізації інвестиційного проекту, що відповідатиме новому Цивільному Кодексу України.
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FEATURE OF THE ORDER MAKING CIVIL LEGAL CONTRACTS IN FREE ECONOMIC
ZONES AND IN TERRITORIES WITH A SPECIAL MODE OF INVESTMENT ACTIVITY
Summary
In the article the features of the order making civil legal contracts in free economic zones and in territories with a special mode of investment activity are analysed.
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ІСТОРИЧНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ
І ДІЯЛЬНОСТІ МИРОВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. В сучасний період
простежується тенденція зростання кількості цивільних справ у судах загальної юрисдикції. Внаслідок зняття Конституцією України обмеження
на звернення до суду за захистом, практично
будь-яка цивільна справа може бути розглянута в
суді. Як наслідок, обсяг роботи судів, особливо
низової ланки (місцевих загальних судів), значно
збільшується. Так, у 2000 році до районних судів
надійшло 1.112.070 цивільних справ, у 2001 –
1.282.135 цивільних справ [3, с. 16], у 2003 – понад 5 млн. справ [7, с.3]. На прикладах судової
статистики видно щорічне збільшення навантаження на суди, які розглядають і вирішують цивільні справи. Тому зменшення кількості цивільних справ можна досягти через створення та розвиток альтернативних судових процедур. Насамперед це створення на Україні “мирової юстиції”
чи “мирових судів”. Введення даного інституту
це реальний шанс зменшити навантаження на
місцеві загальні суди, оскільки відносно нескладні (малозначимі) справи та вимоги за невеликою ціною позову можуть бути передані на розгляд мирового суду. Для цього потрібно розробити нормативно-правову основу порядку створення та діяльності мирових судів на Україні.
При цьому може бути використаний досвід країн, у яких вже існує мирова юстиція (наприклад
Росії, США, Англії, Канади). Науково-теоретичні
розробки з питань організаційних і процедурних
моментів мирової юстиції дадуть можливість визначити у законодавстві особливості судочинства в
мирових судах. Тому дослідження питань, пов’язаних зі створенням та діяльністю мирових судів на
Україні, не лише актуальне, а й необхідне.
Мета статті. Автор статті ставить собі за мету дослідити питання щодо необхідності створення в Україні мирових судів як частини судової системи України з розгляду і вирішення певної категорії справ, а також запропонувати деякі
концептуальні основи майбутнього судоустрою
та судочинства у мирових судах.
Ступінь наукової розробки теми. Проблеми
процесуальної діяльності мирових судів займали
значне місце в дослідженнях дореволюційних
представників науки цивільного процесуального
права таких, як К.Н. Анненкова, Є.В. Васьковсь58

кого, А.Х. Гольмстена, В.М. Гордона, К.І. Малишева, І.Я. Фойніцкого та інших. Зазначені автори у більшості намагалися обґрунтовувати місце мирових судів у контексті судової реформи
1864 року та їх роль у житті суспільства. У цей
період акцент робився на популяризацію мирових судів, а не на глибокому науково-теоретичному аналізі їх діяльності. Після революції 1917
року інститут мирових судів було ліквідовано.
До середини 60-х років ХХ століття цей інститут
було забуто вітчизняними правознавцями.
На початку 90-х років ХХ століття проблемі
відродження мирової юстиції, її становлення,
організації та діяльності присвячено чимало
праць представників російської науки цивільного
процесуального права, серед яких можна назвати
А.С. Александрова, С.Ф. Афанасьева, Є.В. Данилевську, В.В. Дорошкова, А.Ф. Єфімова,
В.М.Жуйкова, І.К. Піскарева, І.В. Решетнікову,
В.В. Яркова, Н.Р. Чечіну та інших. Дослідження
проводилося у напрямку комплексного аналізу
проблем становлення мирових судів у Росії, виділялися ознаки цього інституту, досліджувалася
практична діяльність. Для цього були і правові
підстави, оскільки відповідно до Концепції судової реформи в Росії від 24 жовтня 1991 року передбачалося відродження мирових судів, а Федеральним законом “ О мирових судах в Російській
Федерації” від 17 грудня 1998 року було регламентовано повноваження та порядок діяльності
цього суду. На жаль, в Україні склалося зовсім
інше ставлення до інституту мирових судів. У
Концепції судово-правової реформи в Україні від
22 квітня 1992 року [9], мировий суд взагалі не
згадується. В Законі “ Про судоустрій України ”
від 7 лютого 2002 року [6] цьому інституту також не приділено уваги. Не врегульовано це питання і в новому Цивільному процесуальному
кодексі України (далі ЦПК) прийнятому Верховною Радою України 18 березня 2004 року. Отже,
в Україні відсутні правові основи для створення
та діяльності мирових судів. Серед українських
представників науки цивільного процесуального
права будь-яких науково-теоретичних розробок
також не проводилося. Але, на наш погляд, створення інституту мирових судів на Україні є потребою сьогодення. По-перше, це розвантажить
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місцеві районні суди. По-друге, це дасть можливість готувати кадри до майбутньої роботи в судах загальної юрисдикції. По-третє, створення
мирових судів буде важливою гарантією реалізації доступності правосуддя. Тому дослідження
питань стосовно інституту мирових судів потребують комплексного дослідження й аналізу.
Виклад основного матеріалу. Інститут мирового судочинства можна віднести за досить
складного явища правової дійсності. В історичному плані появу мирових судів пов’язують з
Англією у ХІV столітті, пізніше мирові суди виникли в Північній Америці (приблизно ХVII ст.),
Франції (кінець ХVІІІ ст.) [13, с.289]. надалі мирові суди створювалися в Італії, Німеччині, Канаді, Австралії, Індії та в інших країнах, де мировий суд існує по сьогодні і продовжує успішно
функціонувати у сфері здійснення правосуддя. У
Росії створення мирових судів пов’язують з судово-правовою реформою у 1864 році у зв’язку з
прийняттям чотирьох Судових статутів. Тому
серед дослідників інституту мирових судів виділяються такі моделі мирових судів: 1) класична
(англійський), коли мировий суд виконує адміністративно-судові функції, а судовий склад формується на напівпрофесійній основі; 2) французька, коли мировий суд виконує чисто судові функції, існує напівпрофесійний склад мирових судів; 3) змішана, коли мировий суд утворює професійний склад і виконує не лише судові, але й адміністративні функції (США) [16, с.300-303]; 4) російська, коли склад мирового суду формується на
професійній основі і суд виконує чисто судові функції [4, с.41].
В основу класифікації покладено функції мирового суду і вимоги щодо складу мирового суду. При цьому не враховані особливості, які стосуються процесуального порядку судочинства в
мирових судах, а саме: місце мирового суду в
судовій системі (здійснюють чи не здійснюють
правосуддя), повноваження суду, порядок оскарження рішень мирового суду тощо. Дослідження зазначених питань дадуть можливість визначити сутність мирового суду та його призначення, у контексті здійснюваної в Україні судовоправової реформи, виділити організаційно – правові засади створення та діяльності мирового
суду в Україні, запропонувати деякі процесуальні особливості діяльності мирового суду. Саме в
цих напрямках буде проведено науково-теоретичне дослідження.
Тривалий час були спроби визначити сутність мирового суду. Як визначає представник
російської школи процесуального права В.В. До-

рошков, зміст терміна “мировий суддя” досі незрозумілий громадянам, особливо тим, які не
мають відношення до юриспруденції [4, с.14].
Навіть серед науковців вживаються декілька термінів “мировий суд”, “мирова юстиція”, “мирове судочинство”, “мировий суддя”. Частіше такі
терміни розглядаються як синоніми. Вважаємо,
що зазначені терміни мають багато спільного,
оскільки характеризують різні сторони одного
правового явища – судоустрій і судочинство в
мировому суді. Будь-яких фундаментальних досліджень у розмежуванні вказаних категорій у
науці цивільного процесуального права не проводилося. Тому, на наш погляд, у законотворчій
діяльності щодо удосконалення законодавства
про судоустрій і судочинства стосовно мирового
суду варто вживати терміни “мировий суд”, “мировий суддя”, під якими розуміти: “мировий суд”
– це елемент судової системи (низова інстанція),
який створюється для здійснення правосуддя в
цивільних, адміністративних і кримінальних
справах у передбачених законом випадках (має
обмежену юрисдикцію). Цей термін більше характеризує загальне призначення і спрямованість мирового суду. “Мировий суддя” – суддя, який від
імені держави здійснює правосуддя у визначеній
законом категорії справ, наділяється для цього законом повноваженнями, є носієм судової влади.
У Росії виникнення мирового суду більшість
дослідників пов’язують з проведенням реформ у
сфері судоустрою і судочинства в 1864 році. Хоча деякі дослідники вважають, що мирова юстиція має більш глибокі історичні корені та бере
початок з XVI століття [2, c.73]. Хоча, на наш
погляд, мировий суд у Росії у звичному для нас
розумінні все ж таки сформувався і почав діяти
саме у другій половині XIX століття. При цьому
був використаний досвід Німеччини, Австрії та
Франції. Першою ланкою місцевих судів – мировий суддя, обирався на три роки з числа місцевих
жителів, відповідно повітовими земськими зборами або міською думою. При цьому встановлювалися цензи на посаду мирового судді: віковий
(25 років), освітній (вища або середня освіта, не
обов’язково юридична), майновий (володіти землею, нерухомістю), моральний (відсутність судимості, не могли бути особи, які оголошені неспроможними боржниками, скоєння аморального
проступку тощо) [10, c. 27-28]. Поряд із мировими суддями діяли почесні мирові судді, які були
альтернативою звичайному мировому судді. Вищестоячою апеляційною і касаційною інстанцією
по відношенню до мирових суддів були уєздні
(столичні) з’їзди мирових судів, які мали право
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тлумачити і роз’яснювати закони, розглядали
скарги на дії мирових суддів і накладати на них
санкції. Підсудність цивільних справ мировому
суду визначалося умовами: ціною позову; наявністю угоди між сторонами про розгляд справи в
мировому суді; строком позовної давності. Судочинство в мирових судах було спрощеним.
Будь-яка особа мала право звернутися до мирового судді як із письмовою, так і усною заявою.
Збирати докази мировий суддя був не вправі.
При розгляді справи мировий суддя повинен був
вживати заходи для примирення сторін. При вирішенні справи і постановленні рішення суддя
керувався законом, враховував місцеві звичаї та
юридичні приписи [15, с.20-21]. Надалі інститут
мирових судів неодноразово зазнавав ряд реформ
(у 1889, 1912, 1915 р. р.). У 1917 році, після жовтневої революції Декретом про суд № 1, мирові
суди були скасовані. У радянський період питання про мировий суд не ставилося. Вважалося, що
існуюча судова система діє достатньо надійно.
При розробці проектів ЦПК питання про відновлення інституту мирового суду не виникало. На
науковому рівні питання мирового судочинства
не ставилися, а тому будь-яких теоретичних і
практичних рекомендацій не розроблялося.
На початку 90-х років ХХ століття представниками російської науки цивільного прцесуального права почав розроблятися науково-теоретичний підхід до вирішення питань про практичну значимість відродження даного інституту.
Увага науковців зосереджувалася на дослідженні
досить різноманітних аспектів мирового суду:
історії становлення та розвитку, сутності мирового суду, його функції, повноваження тощо. Як
наслідок, у 1998 році в Російській Федерації на
законодавчому рівні інститут мирового суду почав діяти. На науковому рівні продовжується
процес аналізу питань судоустрою і судочинства
мирових судів. Вважаємо, що як практичний так
і науково-теоретичний досвід потрібно врахувати і на Україні. Отже, для початку потрібно виділити ознаки, які характеризують сутність мирового суду, які надалі можуть бути покладені у
концепцію створення та діяльності мирового суду в Україні:
1. Мировий суд в особі мирового судді є
суб’єктом судової влади. Мировий суддя діє від
імені держави і виконує свої обов’язки на професійній основі. Формою здійснення судової влади
мировим судом в особі мирового судді є правосуддя у цивільних, адміністративних і кримінальних справах, які віднесені законом до компетенції даного суду. Способом здійснення право60

суддя є розгляд і вирішення справ у судових засіданнях. В основі цієї діяльності повинні дотримуватися і реалізовуватися всі конституційні
та процесуальні принципи. Тому в Конституції
України, в Законі “Про судоустрій в Україні”, у
процесуальному законодавстві (ЦПК, КПК,
АПК) потрібно передбачити відповідні положення, які стосуються порядку організації та діяльності мирових судів. Що стосується вимог до
кандидатів на посаду мирового судді, то можна
запропонувати такі: громадянство України, вища
юридична освіта, вікові обмеження можуть бути
встановлені у 23-25 років. Досвід юридичної діяльності особа може отримати через стажування
(1-2 роки) до обрання на посаду мирового судді.
Вважаємо, що ця посада повинна бути виборчою,
а саме жителями району, де буде працювати мировий суддя терміном на 5 років. Більш детальна
регламентація порядку судоустрою мирових судів повинна бути врегульована окремим законом
“Про мировий суд” .
2. Мировий суд – повинен належати до системи судів загальної юрисдикції. Специфічність
правового становища мирового судді та його
компетенція буде визначатися специфікою справ,
які будуть ним розглядатися і процесуальними
особливостями судової процедури по розгляду і
вирішенню справ. Тут можна визначити наступні
особливості: а) стосовно підсудності справ мировому суду. Це можуть бути справи про видачу
судового наказу; розірвання шлюбу при відсутності спору щодо дітей (малолітніх, неповнолітніх); стягнення аліментів на малолітніх та неповнолітніх дітей; поділ майна подружжя та по майнових спорах, ціна позову яких не повинна перевищувати, наприклад, 1000 грн. (або з розрахунку неоподаткованого мінімуму); справи, які виникають з трудових відносин (окрім справ про
поновлення на роботі); земельні справи, з приводу користування земельними ділянками, будівлями тощо. Перелік таких справ повинен бути
різноманітним; б) особливості процесуального
порядку розгляду і вирішення справ, та порядку
оскарження рішень мирового судді. Вважаємо,
що процедура розгляду і вирішення справ повинна бути простою та швидкою. Це буде однією з
гарантій реалізації доступності правосуддя для
населення, дотримання процесуальних строків.
Не можна забувати, що перевагою такої процедури повинно стати примирення сторін, тобто
укладання між ними мирової угоди, що буде
найбільш ефективним і сприятливим для учасників процесу; в) порядок організації та фінансування. Найбільш оптимальним варіантом на наш
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погляд буде організація мирових судів у приміщеннях місцевих загальних судів. Територіально-мирові суди будуть розташовані у приміщеннях місцевих судів. Такий варіант може бути
найбільш вдалим для громадян, які за звичкою
будуть звертатися до місцевих загальних судів.
Стосовно фінансування мирових судів, то це може здійснюватися за рахунок або державного
бюджету або за рахунок місцевого бюджету.
Оскільки мировий суд буде низовою ланкою в
структурі судів загальної юрисдикції, то рішення
мирового судді може бути оскаржено до місцевого
районного (районного в місті або міського суду), а
рішення місцевого загального суду може бути
оскаржено в апеляційному чи касаційному порядку
на загальних підставах, які визначені у ЦПК.
3. Мировий суддя – є посадовою особою,
який наділяється повноваженнями на здійснення
від імені держави правосуддя. На мирового суддю повинні поширюватися всі положення Закону
України “Про статус суддів” від 15 грудня 1992
р. [5]. У своїй діяльності мировий суд повинен
діяти незалежно від органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, громадських
організацій, посадових осіб, громадян. Мирові
судді повинні здійснювати правосуддя самостійно. Мировий суддя повинен розглядатися як
представник судового органу, який входить до
судової системи судів загальної юрисдикції. Тому мировий суддя є посадовою особою суду,
який наділяється повноваженнями розглядати і
вирішувати справи.
Висновки. Складне та багатоаспектне правове явище, яким є інститут мирового суду потребує детального науково-теоретичного дослідження для з’ясування питань його судоустрою
та процесуальної діяльності. Необхідність відновлення інституту мирових судів в Україні на сучасному етапі можна обґрунтувати необхідністю:
а) посилити гарантії доступності правосуддя; б)
розвантажити суди загальної юрисдикції, особливо місцеві загальні суди, через звільнення їх
від так званих безспірних і малозначущих справ.
Але створення мирових судів буде сприяти і підготовці кадрів для майбутніх суддів місцевих
загальних судів. Сутність мирового суду полягає
в тому, що це орган судової влади, від імені якого мировий суддя наділяється повноваженнями
здійснювати правосуддя у визначеній законом
процедурі, шляхом розгляду і вирішенням справ,
постановляючи рішення ім’ям України, для виконання завдань, які визначені Конституцією та законами України. Потрібно створити нормативноправову основу організації та діяльності мирових

судів в Україні шляхом прийняття Закону України “Про мировий суд”, внесенням відповідних
змін і доповнень до інших нормативно-правових
актів, у яких будуть визначатися матеріальні та
процесуальні аспекти діяльності мирового суду.
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НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ОБ’ЄКТ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ
Постановка проблеми дослідження. В
останню чверть двадцятого століття людство
вступило в епоху всесвітньої еколого-економічної кризи. Аналіз тенденцій зміни забруднення
навколишнього середовища, окремих екосистем
свідчить про екологічну кризу, яка дійшла до
рівня, коли починається деструкція і розпад [22,
с.12]. Деякі дослідники висловлюють досить песимістичні заяви про те, що екологічна катастрофа є невідворотною. На думку В.В. Туганаєва,
людство з його сучасною ідеологією і економічним розвитком приречене, рано чи пізно біосфера виснажиться, а навколишнє природне середовище буде забруднено настільки, що існування
людини як виду стане неможливим. Автором
зроблено висновок про те, що людство не здатне
змінити закони Всесвіту, але воно здатне змінити свій життєустрій, і використовуючи своє становище, продовжити своє біологічне життя якомога довше [36, с.35-37]. Тобто, суспільство
структурно є своєрідною частиною біосфери. А
якщо так, то як частина цієї системи суспільство
повинно підтримувати її цілісність [11, с.25].
Ступінь наукової розробки проблеми. Необхідно зазначити, що окреслені питання були
предметом вивчення багатьох як українських,
так і російських науковців, зокрема: В.І. Андрейцева, М.М. Бринчука, Б.В. Єрофеєва, С.М. Кравченко, О.І. Крассова, О.С. Колбасова, В.В. Петрова, М.Ф. Реймерса та ін. Проте, розвиток екологічного права, уточнення кола відносин, що
становлять предмет даної галузі, важливість та
актуальність проблем, пов’язаних із відшкодуванням шкоди заподіяної довкіллю потребує подальшого дослідження проблем стосовно окреслення об’єктів, яким така шкода спричиняється.
Мета статті. Метою даного наукового дослідження є визначення поняття навколишнього
природного середовища, як об’єкту заподіяння
шкоди, його співвідношення з такими поняттями,
як “довкілля, “навколишнє середовище”, “оточуюче середовище”, “оточуюче людину середовище”.
У цьому зв’язку виявляється доцільним виділити
та охарактеризувати складові елементи навколишнього природного середовища, оскільки вони за

певних умов також можуть виступати самостійними об’єктами заподіяння шкоди.
Виклад основного матеріалу. Зважаючи на
зазначене, законодавством України передбачені
певні механізми відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу.
Так, у 1991 р. було прийнято Закон України “Про
охорону навколишнього природного середовища”, який став першим комплексним законом,
спрямованим на регулювання відносин у сфері
природокористування, охорони навколишнього
природного середовища і відшкодування заподіяної йому шкоди. Зокрема, згідно зі ст. 69 зазначеного закону шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації,
як правило, в повному обсязі без застосування
норм зниження розміру стягнення та незалежно
від збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів.
Чинне законодавство України передбачає
також способи (методи) обчислення шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями [9,
с.205], відшкодування якої здійснюється добровільно або за рішенням суду загальної компетенції чи господарського суду із врахуванням фактичних затрат на відновлення порушеного стану
навколишнього природного середовища, з врахуванням заподіяних збитків, в тому числі упущеної вигоди [6], а також згідно з проектами рекультиваційних та інших відновлювальних робіт,
а в разі їх відсутності – згідно із затвердженими в
установленому порядку нормативами, таксами,
методиками обчислення тощо.
Цивільне законодавство України, закріплюючи загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду, зазначає, що майнова шкода
може бути заподіяна немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також майну фізичної
чи юридичної особи (ст. 1166 ЦК України). Звертає на себе увагу той факт, що серед об’єктів,
яким може бути заподіяна шкода, законодавець в
ЦК України не називає “навколишнє природне
середовище”. Логічно виникає запитання, чи озна-
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чає це, що відповідні норми цивільного законодавства не поширюються на відносини, пов’язані із
відшкодуванням шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу? Для отримання відповіді на це питання, на думку автора статті, необхідно, перш за все, з’ясувати зміст поняття “навколишнє природне середовище”.
В юридичній літературі і законодавстві спостерігається паралельне застосування таких понять як “природа”, “природні ресурси”, “природні об’єкти”, “навколишнє середовище”, “навколишнє природне середовище”, “природне середовище”, “довкілля”. Така ситуація, ймовірніше
за все, зумовлена переходом від концепції охорони природи до концепції охорони навколишнього середовища, оскільки людина, випробувавши на собі певною мірою всі можливі негативні
природні процеси, тобто зворотну сторону своєї
антропогенної діяльності, прагне зберегти для
себе навколишнє природне середовище. Отже
важливішими стали не самі по собі природні ресурси, а їх якість, що дозволяє людині існувати в
придатних для життя природних умовах. Підтвердженням цьому є чинний Закон України “Про
охорону навколишнього природного середовища”, в самій назві якого в якості об’єкта охорони
вказується саме навколишнє (тобто оточуюче
людину) природне середовище.
Враховуючи, що цивільне законодавство
України не містить в своїх нормах поняття навколишнього природного середовища, для дослідження його змісту необхідно, на нашу думку,
звернутися до законодавства, присвяченого його
охороні. Так, Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”, не розкриваючи змісту зазначеного поняття, обмежується лише перерахуванням у ст. 5 об’єктів правової охорони навколишнього природного середовища. До таких об’єктів відносяться складові
частини, що перебувають в екологічному взаємозв’язку, відносини по використанню і охороні
яких врегульовані правом, оскільки вони становлять екологічний, економічний, рекреаційний та
інший інтерес. Усі зазначені в названій статті
закону об’єкти можна розподілити на три групи.
До першої групи об’єктів, які мають глобальне
значення для всієї планети Земля, віднесено навколишнє природне середовище як сукупність
природних і природно-соціальних умов і процесів. До другої групи об’єктів закон відносить
окремі природні ресурси (об’єкти), як залучені в
господарський обіг, так і невикористовувані в
даний період, серед яких основні: земля, надра,
води, атмосферне повітря, ліс та інша рослин64

ність, тваринний світ, а також ландшафти та інші
природні комплекси. В Законі України “Про
охорону навколишнього природного середовища” відсутні характеристики зазначених об’єктів. Визначення деяких об’єктів навколишнього
природного середовища містяться в природоресурсовому законодавстві, яке регулює відносини
щодо їх використання, правової охорони, відтворення і т.д. І оскільки ЦК України здійснює правове регулювання відносин щодо окремих об’єктів навколишнього природного середовища, в
тому числі відносин власності на них, видається
необхідним звернутися до поняття окремих
об’єктів навколишнього природного середовища.
Так, Земельний кодекс України (в редакції
від 25 жовтня 2001 р.) не дає визначення землі як
об’єкта навколишнього природного середовища
та відповідного законодавчого регулювання. При
відсутності такого визначення в Земельному кодексі України заслуговує на увагу визначення
поняття земля, яке наведене у Державному стандарті “Земля. Терміни і визначення”, згідно з
яким, земля – це найважливіша частина навколишнього природного середовища, яка характеризується простором, рельєфом, ґрунтовим покривом, рослинністю, надрами, водами, є головним засобом виробництва в сільському господарстві, а також просторовою базою для розміщення галузей народного господарства [17, с.7].
Як справедливо зазначає В.І Андрейцев, у наведеному визначенні переважно фіксуються біологічні й економічні ознаки землі та її призначення.
Тобто, цих ознак недостатньо для об’єктивного
розуміння поняття “земля” в юридичному значенні [19, с.195]. До того ж, окремі з ознак потребують суттєвого уточнення, оскільки з одного
боку чинне екологічне, земельне законодавство
передбачає особливості такого об’єкта як земля у
складі довкілля та формування його якості, а з
іншого – цивільне законодавство нині визнає землю (земельні ділянки) об’єктом цивільно-правових відносин.
Надра, згідно зі ст. 1 Кодексу України про
надра – це частина земної кори, що розташована
під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного
вивчення та освоєння [3]. Юридичне поняття
надр не повинно ототожнюватися з поняттям корисних копалин, які містяться в надрах. Надра –
більш широке поняття, ніж корисні копалини.
У преамбулі Водного кодексу України зазначено, що усі води (водні об’єкти) на території
України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічно-
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го розвитку і соціального добробуту, що забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними об’єктами [4]. Поряд з поверхневими водами, які становлять водний фонд України, кодекс називає також підземні води та джерела,
внутрішні морські води та територіальні моря.
Відповідно до ст. 3 Лісового кодексу України ліс – це сукупність землі, рослинності, в якій
домінують дерева та чагарники, тварин, мікроорганізмів та інших природних компонентів, що в
своєму розвитку біологічно взаємопов’язані,
впливають один на одного і на навколишнє середовище [2]. Включення законом в поняття лісу
землі, тварин, мікроорганізмів та інших природних компонентів, які є самостійними об’єктами
охорони навколишнього природного середовища, викликає неоднозначне тлумачення цього
поняття і викликає його несприйняття, як юридичною наукою, так і практикою. Зокрема, на
думку О.І. Крассова, з якою слід погодитись, поняття “ліс” повинно охоплювати “сукупність всіх
рослинних організмів: деревних, чагарникових,
трав’яних та інших рослин (мохів, лишайників і
т.п.)” [24, с.25]. Юридичне поняття лісу пов’язане з формуванням лісового фонду, який складається з усіх лісів на території України (ст. 4 Лісового кодексу України). До лісового фонду належать також земельні ділянки, не вкриті лісовою рослинністю, але надані для потреб лісового
господарства.
У преамбулі Закону України “Про тваринний світ” зазначено, що тваринний світ є одним з
основних компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством
України, джерелом духовного та естетичного
збагачення і виховання людей, об’єктом наукових досліджень, а також важливою базою для
одержання промислової і лікарської сировини,
харчових продуктів та інших матеріальних цінностей. Відповідно до ст. 3 зазначеного закону
об’єктами тваринного світу є: а) хордові, в тому
числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі,
молюски, голкошкірі та інші) тварини в усьому
їх видовому і популяційному різноманітті та на
всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки
тощо), що перебувають у стані природної волі; б)
частини диких тварин (роги, шкіра тощо); в)
продукти життєдіяльності диких тварин (мед,
віск тощо); г) залишки викопних тварин; ґ) нори,
хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше
житло і споруди тварин [5].

Законодавство не дає визначення таких
об’єктів охорони навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, природні
ландшафти, мікроорганізми. Між тим атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих
елементів навколишнього природного середовища перебування людей, що виконує терморегулюючу, захисну і енергоресурсову, геологічну,
екологічну та інші функції. Як жоден інший природний об’єкт, атмосферне повітря “не визнає”
політичних кордонів, утворюючи єдине в глобальному масштабі середовище проживання [14,
с.535]. Природними ландшафтами визнаються типові або унікальні, рідкісні природні комплекси,
які становлять собою куточки живої природи, природні пейзажі, визначні природні пам’ятки тощо.
Мікроорганізми або мікрофлора – це мікроби, переважно одноклітинні найпростіші істоти – бактерії, грибки, водорості, які розрізняються лише під
мікроскопом, і знаходяться в ґрунті, воді, продуктах харчування, організмі людини [12, с. 233].
До третьої групи об’єктів правової охорони
навколишнього природного середовища Закон
України “Про охорону навколишнього природного середовища” відносить території та об’єкти
природно-заповідного фонду України (природні
заповідники, заказники, національні природні
парки, пам’ятки природи тощо), а також інші території та об’єкти, визначені відповідно до законодавства України (зокрема, рідкісні та такі, що
знаходяться під загрозою зникнення види тварин
і рослин та місця їх перебування).
Найуразливішими об’єктами навколишнього
природного середовища, без яких неможливе
існування людини і, яким антропогенною діяльністю, пов’язаною з розвитком промисловості і
урбанізації, завдається найбільша шкода, є повітряне середовище і гідросфера. Їх забруднення
відображається на заподіянні шкоди всьому навколишньому природному середовищу. Як свідчить аналіз ст. 5 Закону України “Про охорону
навколишнього природного середовища” до переліку охоронюваних законом об’єктів не включені антропогенні об’єкти. На нашу думку, закон
не включає і не може включати їх в якості безпосереднього об’єкта охорони, оскільки вони не
володіють у будь-якій мірі властивостями природного об’єкта, а, крім того, самі являються
ймовірними джерелами заподіяння шкоди, як
природному середовищу, так і людині.
Об’єднуючими ознаками для всіх об’єктів
природи є наявність у них таких рис, як те, що:
вони не створюються працею людини, а даються
їй природою в готовому вигляді; існують і роз-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2004. Випуск 236. Правознавство.

65

Ю.О. Балюк

виваються в безпосередньому взаємозв’язку і
взаємозалежності одного з іншим. Вони є матеріальною основою існування людського суспільства,
виступаючи, з одного боку, в якості всезагальної
умови праці і засобів виробництва, а з другого боку, утворюючи життєво необхідне навколишнє
природне середовище [26, с.8]. Отже, природному
об’єкту повинні бути притаманні три ознаки: природність походження, очевидність якого не може
бути ніким спростована; наявність незмінного стану в екологічній системі природи; соціальноекономічна цінність для суспільства.
Уніфіковане визначення оточуючого середовища (не навколишнього природного середовища) дано в Доповіді Ради керуючих ЮНЕП на
спеціальній 10-ій сесії ООН в Нью-Йорку в 1952
р., в якій оточуюче середовище представлено як
повітря, вода, земля в їх взаємозв’язках і співвідношеннях між собою і всіма живими організмами, включаючи людину. М.Ф.Реймерс відзначає,
що необхідно пояснити: оточуюче середовище,
що чи кого [34, с.493]? Він розмежовує поняття
середовища взагалі, оточуючого людину, і природного середовища. Перше поняття значно ширше за обсягом, оскільки включає в себе інтимне
середовище (житло, інші штучні споруди, сім’ю,
сусідів, трудовий колектив), ближнє середовище
(населене місце від селища до мегаполісу, включаючи ближні зелені зони, оточення земляків), дальнє і регіональне середовище, яке забезпечує людей основною масою продуктів харчування і рекреацію. Природне середовище, що оточує людину,
М.Ф. Реймерс розглядає, як сукупність природних,
а також незначно змінених діяльністю людей природних факторів, які впливають на людину.
М.М. Бринчук, розглядаючи понятійний
апарат, дійшов висновку про те, що поняття
“природа” і “навколишнє природне середовище”
тотожні, крім того, різниця між поняттями “навколишнє природне середовище” і “навколишнє
середовище” відсутня, оскільки “мова йде про
одне й те ж” [13, с.20-28].
Автором даної статті не випадково наведені
найрізноманітніші точки зору щодо визначення
навколишнього (оточуючого) природного середовища з метою показати, що всі ці поняття –
“навколишнє природне середовище”, “навколишнє (оточуюче) середовище”, “природа”, “довкілля” носять умовний характер, у зв’язку з
чим, застосування всіх зазначених термінів у даній статті є допустимим. У кожному ж конкретному випадку заподіяння шкоди навколишньому
природному середовищу необхідно визначати
безпосередній об’єкт посягання, зазначений в ст.
66

5 Закону України “Про охорону навколишнього
природного середовища”.
У зв’язку з тим, що відшкодування шкоди,
заподіяної навколишньому природному середовищу, визначається нормами цивільного законодавства, видається необхідним розглянути питання і про те, за наявності яких умов об’єкти
охорони навколишнього природного середовища
можуть бути об’єктами цивільно-правової охорони, оскільки норми Цивільного кодексу України можуть бути застосовані лише до тих відносин, які виникли з приводу об’єктів цивільноправового регулювання.
Щодо поняття об’єкта правовідношення в
юридичній літературі висловлені різні точки зору. Одні автори в якості об’єкта цивільного правовідношення розуміють речі [7, с.22], інші вважають, що таким об’єктом виступає поведінка
людини [28, с.66]. Однак, цивільне правовідношення може впливати лише на чітко визначені
явища навколишньої дійсності – поведінку людей, спрямовану на досягнення різного роду
благ, а не на самі ці блага. Сам по собі об’єкт
втрачає будь-який зміст, якщо на нього не можна
чинити ніякого впливу [17, с.79]. Отже, вважаємо, що під об’єктом правовідношення слід розуміти те, на що спрямовані права і обов’язки його
суб’єктів. Рухомими речами є речі, які можна
вільно переміщувати у просторі (ч. 2 ст. 181 ЦК
України). До нерухомих речей ЦК України відносить земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є
неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (ч. 1 ст. 181). Інакше кажучи, логічно
зробити висновок, що об’єктами цивільного права можуть бути ділянки надр, відособлені водні
об’єкти і все те, що міцно пов’язане з землею, в
тому числі і ліси, багаторічні насадження, споруди, приміщення, жилі будинки і т.д.
Однак, об’єктами цивільного права в аспекті, який нас цікавить, Цивільний кодекс України
називає лише окремі об’єкти навколишнього
природного середовища, зокрема земельні ділянки. А вже аналіз ч. 1 ст. 181 ЦК України свідчить, що крім земельних ділянок, об’єктами нерухомого майна (нерухомості) можуть виступати
ділянки надр, відособлені водні об’єкти, ліси,
багаторічні насадження з огляду на явний характер цього факту. До того ж, як зазначає В.В. Вітрянський, вони є нерухомістю в силу їх природних фізичних властивостей, а не тому, що становлять одне ціле з земельною ділянкою [15, с.236].
При цьому земельні ділянки, виступаючи
об’єктами цивільних прав, відображають перш за
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все загальнодержавний інтерес, виступають основою всього нерухомого майна. Із змісту ч. 1
ст. 181 ЦК України слідує, що інші об’єкти, розташовані на земельній ділянці, для визнання їх
об’єктами цивільних прав повинні володіти двома такими ознаками як: стійкий їх зв’язок із землею і неможливість переміщення без знецінення
та зміни їх призначення.
Необхідно зазначити, що хоча цивільне законодавство України і не використовує терміни
“навколишнє природне середовище”, але воно
містить такі терміни як “довкілля” та “природні
ресурси”. В п. 2 ст. 13 ЦК, зокрема зазначено,
що “при здійсненні своїх прав особа зобов’язана
утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю”… А ст.
324 ЦК України містить термін “природні ресурси...” Однак ці терміни в цивільному законодавстві не розкриваються.
Підбиваючи підсумок вищезазначеному,
відмітимо, що в законодавчих актах України існують прогалини, а також протиріччя у визначенні складу як природних об’єктів, так і природних ресурсів. У зв’язку з недосконалістю законодавчої бази, ЦК України, на нашу думку, повинен містити перелік тих об’єктів навколишнього природного середовища, які можуть бути
віднесені до природних об’єктів та природних
ресурсів, цивільний оборот яких можливий.
Зважаючи на закріплення в ЦК України
ознак, які дозволяють віднести об’єкти цивільних прав до нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) видається цікавим простежити
застосування цих ознак до окремих природних
ресурсів. Так, наприклад, стосовно лісу і багаторічних насаджень як об’єктів цивільних прав
можна безспірно говорити про те, що вони тісно
пов’язані з землею. Ліси і насадження в силу
природного свого розвитку проростають із землі
і не можуть без неї взагалі існувати. При розгляді
другої виділеної ознаки – неможливості переміщення без знецінення та зміни їх призначення –
слід зазначити, що ліси і багаторічні насадження
перемістити на іншу земельну ділянку фізично
взагалі неможливо. Уявляється, що процес переміщення повинен бути пов’язаний із зміною місця
знаходження об’єкта і при цьому із збереженням
його цільового призначення. При переміщенні лісу
та багаторічних насаджень шляхом пересадки з
метою збереження їх природних функцій, результати таких дій можуть бути негативними, оскільки
вони можуть просто не прийнятися і загинути в
силу своїх фізичних властивостей. У даному випадку ліси і багаторічні насадження уже не можуть

виступати об’єктами цивільних прав як природні
об’єкти. У випадку ж переміщення зрубаних (спиляних) лісу (дерев) і насаджень з земельної ділянки
(з місця їх росту в інше місцеперебування без мети
пересадки) не можна говорити про збереження у
них первісних ознак об’єктів цивільних прав. В
даному випадку зрубаний (спиляний) ліс, багаторічні насадження можуть виступати як деревина,
товарно-мате-ріальні цінності.
Висновки. Отже, об’єкти навколишнього
природного середовища можуть виступати одночасно в якості об’єктів цивільних прав, тобто в
якості майна, лише за наявності вищевикладених
умов, а деякі з них, в силу своїх природних властивостей не можуть бути такими ні за яких умов.
Водночас виокремлені критерії не можуть бути
застосовані стосовно атмосферного повітря. Як
було зазначено, повітря в силу природних властивостей не може бути індивідуалізовано, а тому
не може виступати і об’єктом права власності
суб’єктів цивільного права. Особливістю правового режиму атмосферного повітря, на думку
ряду вчених, є те, що в силу фізичних властивостей воно не може бути об’єктом права власності,
а отже на нього не можуть бути поширені традиційні повноваження власника. Воно не може бути індивідуалізоване для того, щоб стати об’єктом права власності. Не будучи власником атмосферного повітря, яке перебуває в конкретний
момент над територією держави, вона має на
нього суверенні права. Ці права випливають із
приналежності державі її природного середовища. Будь-яка держава в межах свого повітряного
простору користується правами територіального
верховенства, державного суверенітету, виключним правом на використання атмосфери.
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NATURAL ENVIRONMENT AS OBJECT OF INJURY
Summary
In the article the legal regulation of natural environment as object of injury is analysed.
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ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРАВОСУБ`ЄКТНОСТІ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Постановка проблеми. Передумовою участі
юридичних осіб у правовідносинах є правосуб’єктність. Визнання галузевої правосуб`єктності
об`єктивно зумовлене самостійністю певної галузі
права, тоді існування адміністративної правосуб`єктності не викликає в юридичній літературі
жодних сумнівів. Однак до сьогодні в юридичній
науці не виявлені усі ознаки адміністративної правосуб`єктності юридичних осіб, які б у сукупності
дали змогу, з одного боку, чітко відмежувати її від
інших видів правосуб`єктності юридичних осіб, а з
іншого – охопити всі аспекти участі юридичної
особи в управлінських адміністративно-правових
відносинах. Тому необхідно з`ясувати поняття адміністративної правосуб`єктності юридичних осіб,
розкрити її суть і зміст. Крім того, важливе теоретичне і практичне значення має дослідження елементів правосуб`єктності і визначення їх співвідношення, а головно, з`ясування змісту і суті адміністративної деліктоздатності юридичних осіб, до
чого існують різні наукові позиції.
Ступінь наукової розробки проблеми. Усі
науковці, зокрема С.С.Алєксєєв, В.С.Нерсесянц,
П.М.Рабінович, О.Ф.Скакун, В.В.Копейчиков,
А.М.Колодій, М.С.Кельма, В.О.Котюк, Л.В.Коваль, В.К.Колпаков, Н.М.Конін, К.К.Лєбєдєв,
А.В.Міцкевич, Р.О.Халфіна та ін., погоджуються з
тим, що визначальною властивістю суб`єктів права
і правовідносин є правосуб`єктність [3, с.70; 16,
с.373; 17, с.128; 18, с.358; 12, с.192; 9, с.141-142; 7,
с.175; 13, с.71; 8, с.19; 10, с.97; 11, с.115; 14, с.135;
15, с.12-13; 19, с.47]. Однак більшість учених не
дають визначення розглядуваного поняття, а тільки
вказують на елементи, з яких складається правосуб’єктність. Притому усі названі вище автори погоджуються з тим, що правосуб’єктність містить
два елементи: правоздатність і дієздатність. Але
серед науковців, таких як А.М.Колодій, В.В.Копейчиков, В.К.Колпаков, А.Гатинян, С.С.Алєксєєв,
існують різні позиції щодо визначення місця деліктоздатності у змісті правосуб`єктності [12, с.192; 9,
с.141-142; 10, с.97; 6, с.43-44; 2, с.140]. Тому передусім необхідно визначити поняття та елементи
загальної правосуб’єктності. Особливого дослідження потребує адміністративна правосуб`єктність, яку науковці, зокрема В.К.Колпаков, К.К.Лєбєдєв, А.П.Альохін, трактують по-різному [10,

с.97; 14, с.24; 4]. Потрібно визначити поняття адміністративної правосуб`єктності та поняття адміністративної правосуб`єктності юридичних осіб і
з`ясувати співвідношення її елементів.
Мета статті полягає у визначенні поняття адміністративної правосуб`єктності юридичних осіб, розкритті її суті і змісту, дослідженні її елементів і
з`ясуванні їх співвідношення та обгрунтуванні визнання деліктоздатності самостійним елементом адміністративної правосуб`єктності юридичних осіб.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Правосуб’єктність як юридична властивість, якою
держава за допомогою законів і підзаконних актів
наділяє учасників правовідносин, являє собою їх
здатність бути носіями юридичних прав і обов`язків [15, с.12-13; 2, с.138-141]. Сучасна юриспруденція до суб`єктів права відносить такі організації,
які володіють правосуб`єктністю, тобто можуть
мати права й обов`язки, передбачені законом, і
брати участь у правовідносинах [15, с.27]. Правосуб’єктність як категорія юридичної науки слугує
цілям визначення кола суб’єктів, які можуть бути
учасниками правових відносин. Тобто той, хто володіє правосуб’єктністю, і є суб’єктом права, тобто
суб’єк-том правовідносин [14, с.137; 16, с.373; 7,
с.175; 12, с.192; 9, с.141-142].
Зробивши узагальнення запропонованих у теорії права дефініцій різних авторів, можемо стверджувати, що під правосуб’єктністю розуміють здатність особи мати права і обов’язки та реалізовувати їх у встановленому порядку. Дещо своєрідне
трактування поняття правосуб’єктності через визначення суб’єктів правовідносин дає С.С.Алєксєєв. Він вказує, що суб’єкти права – це особи, які
володіють правосуб’єктністю, тобто громадяни,
організації, громадські утворення, які можуть бути
носіями прав і обов’язків і брати участь у правових
відносинах [3, с.70]. На нашу думку, участь у правових відносинах є не що інше, як реалізація прав і
обов’язків.
М.С.Кельман визначає, що правосуб’єктність –
це передбачена нормами права можливість бути
учасником правовідносин [7, с.175]. А.М.Колодій і
В.В.Копейчиков по-своєму підходять до поняття
правосуб’єктності. Вони вказують, що для того,
щоб бути суб’єктом права, організація або індивід
повинні володіти правосуб’єктністю. В державних
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і громадських організаціях правосуб’єктність знаходить свій вираз в компетенції їх органів, тобто в
сукупності їх прав та обов’язків, що надаються їм
для виконання відповідних функцій [9, с.141-142;
12, с.192]. А О.Ф.Скакун і В.О.Котюк вважають,
що поняттям правосуб’єктності охоплюється правоздатність і дієздатність фізичних і юридичних
осіб [18, с.358; 13, с.71].
В теорії права під правоздатністю розуміють
зумовлену нормами права здатність суб’єкта мати суб’єктивні права та юридичні обов’язки, а
під дієздатністю – зумовлену нормами права здатність суб’єкта своїми діями набувати і здійснювати суб’єктивні права та юридичні обов’язки.
Згідно зі Ст.91 Цивільного кодексу України правоздатність юридичної особи виникає з моменту
її створення, а створеною юридична особа вважається за Ст.87 ЦК України з дня її державної
реєстрації, та припиняється з дня внесення до
єдиного державного реєстру запису про її припинення [1, с.31, 29]. Правоздатність і дієздатність юридичних осіб настає одночасно – з моменту заснування цієї особи, яким на практиці
визнається її державна реєстрація. Припиняється
правоздатність і дієздатність юридичних осіб
також одночасно – з моменту припинення юридичної особи.
Обсяг дієздатності юридичної особи залежить
від мети і завдань, для реалізації яких вона створена і які закріплені в її статуті [7, с.178]. Дієздатність – складна правова категорія, яка набуває значення в ході реалізації прав і обов’язків суб’єктів
права. Вона віддзеркалює “право на дію” без вказівки на конкретний характер цієї дії. В межах здійснення правового статусу юридичні особи визначають конкретний вид своєї поведінки залежно від
меж, встановлених суб’єктивним правом і юридичним обов’язком. Завдяки дієздатності правовий
статус може бути здійснений. Однак, підкреслимо,
що ми згідні з А.В.Міцкевичем у тому, що дієздатність слід розглядати не як складову частину правового статусу, а як особливу якість правосуб’єктності, яка служить умовою реалізації прав і обов’язків [15, с.67].
Вважаємо необхідним приділити особливу
увагу співвідношенню правоздатності і дієздатності юридичної особи. В юридичній науці тривалий
час вважалося, що, оскільки правоздатність і дієздатність юридичної особи виникають і припиняються одночасно, дієздатність не може бути обмежена, як у фізичної особи. Однак погоджуємося з
О.Ф.Скакун, що попри усталене уявлення про повний збіг правоздатності і дієздатності юридичної
особи, в умовах трансформації суспільства до рин70

кових відносин можливі винятки з цього загального правила. Виявилося, що юридична особа не завжди безумовно може використовувати належні їй
права. Дієздатність юридичної особи може змінюватись без зміни її правоздатності. Так, підприємство-боржник не має можливості реалізувати свої
права на власний розсуд, оскільки його дієздатність обмежується [18, с.362].
Деякі вчені вважають, що правосуб`єктність
охоплює й інші елементи. Так, А.М.Колодій і
В.В.Копейчиков наголошують, що в деяких випадках до складу правосуб’єктності поряд з право- та
дієздатністю як окремий елемент включається ще й
деліктоздатність [12, с.192; 9, с.141-142]. Натомість, В.К.Колпаков вважає деліктоздатність складовою дієздатності [10, с.97]. А.Гатинян заперечує
проти виділення в правовій категорії дієздатності
двох чітко розмежованих частин, одна з яких скерована на здійснення правового статусу, а друга
надає суб’єктам “право на правопорушення”. Така
постановка питання, на його погляд, є некоректною і послужила б теоретичному виправданню
беззаконня. Тому в цьому розумінні дієздатність
єдина і неподільна. Нею наділяються суб’єкти права для реалізації правового статусу. Можливість
виникнення юридичної відповідальності є складовою частиною змісту дієздатності як загального
правового поняття [6, с.43-44].
С.С.Алєксєєв зазначає, що стосовно більшості
суб’єктів права нема потреби спеціально виділяти
деліктоздатність. Він стверджує, що деліктоздатність являє собою, по суті, одну зі сторін правосуб’єктності, точніше дієздатності, яка виражає
можливість самостійного виконання юридичних
обов’язків. Тож С.С.Алєксєєв не відокремлює деліктоздатність від категорії правосуб’єктності, підкреслюючи самостійне значення деліктоздатності
лише в окремих випадках [2, с.140].
Ми ж схильні виділяти деліктоздатність як самостійний елемент адміністративної правосуб`єктності юридичних осіб, зважаючи на специфіку такої правосуб`єктності та послуговуючись прийнятим у теорії права розумінням деліктоздатності як
визнаної державою здатності особи самостійно
нести юридичну відповідальність за скоєння правопорушення. Крім того, вважаємо за доцільне виключити зі змісту дієздатності здатність особи відповідати за здійснення деліктів (правопорушень),
яка, гадаємо, становить зміст самостійної категорії
– деліктоздатності, оскільки дієздатність розглядається як визнана законом здатність здійснювати
тільки правомірні дії з метою набування, здійснення, зміни або припинення прав або обов’язків.
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У теорії права розрізняють загальну, галузеву
та спеціальну правосуб’єктність. Загальна правосуб`єктність – це здатність особи бути суб`єктом
права взагалі; галузева правосуб`єктність – це здатність особи бути учасником правовідносин певної
галузі права; спеціальна правосуб`єктність обмежується певним колом правовідносин в рамках даної галузі права [2, с.144]. Володіння ж галузевою
правосуб`єктністю передбачає водночас наявність і
загальної правосуб`єктності. Водночас не можливо
бути суб’єктом права взагалі, не маючи жодної галузевої правосуб’єктності. Тому ми погоджуємось з
М.В.Вітруком про те, що правосуб’єктність як реальне правове явище має галузевий характер [5, с.82].
Визнання галузевої правосуб’єктності об’єктивно зумовлене самостійністю певної галузі права. Соціальна цінність і сутність галузевої правосуб`єктності полягає у тому, що її носії: а) є
суб`єктами права взагалі; б) суб`єктами даної галузі права і в) як такі володіють визнаною державою
здатністю до певного виду діяльності [14, с.21].
З усталеного в юриспруденції погляду організації володіють адміністративною, фінансовою,
трудовою, цивільної і процесуальною правосуб`єктністю. Попри те, що існування адміністративної правосуб`єктності не викликає в юридичній
літературі жодних сумнівів, науковці по-різному її
трактують. Так, В.К. Колпаков указує, що потенційна здатність мати права й обов’язки у сфері
державного управління (адміністративна правоздатність), реалізовувати надані права і обов’язки у
сфері державного управління (адміністративна дієздатність), наявність суб’єктивних прав і обов’язків
у сфері державного управління формує адміністративно-правовий статус суб’єкта і є складовими
адміністративної правосуб’єктності [10, с.97].
К.К.Лєбєдєв пропонує розуміти адміністративну
правосуб`єктність так само, як визначається загальне поняття правосуб`єктності і її галузеві
види, – як визнання суб`єктів даного виду учасниками суспільних відносин, регульованих нормами адміністративного права, і наділення їх
здатністю до певної, в даному випадку адміністративної діяльності [14, с.24].
До сьогодні в юридичній науці не виявлені усі
ознаки адміністративної правосуб`єктності юридичних осіб, які б у сукупності дали змогу, з одного
боку, чітко відмежувати її від інших видів правосуб`єктності юридичних осіб, а з іншого – охопити
усі аспекти участі юридичної особи в управлінських адміністративно-правових відносинах [11,
с.115]. Значний конструктивний внесок у вирішення складного питання про поняття, сутність і елементи характеристики адміністративної право-

суб`єктності підприємства зробив А.П.Альохін.
Він виділив такі особливості, як елементи характеристики правосуб`єктності підприємства: 1) адміністративна правоздатність підприємства пов’язана з владною діяльністю, хоча її носіями далеко
не завжди виступають суб’єкти, які володіють повноваженнями державного характеру; 2) права й
обов’язки, які становлять зміст адміністративної
правосуб’єктності підприємства, реалізуються в
організаційних, управлінських відносинах; 3) адміністративна правосуб’єктність підприємства закріплюється в нормах адміністративного права і реалізується в адміністративно-правових відносинах; 4) адміністративна правосуб’єктність відіграє трансмісійну роль, у процесі її реалізації задіюються цивільні, трудові, фінансові та інші правовідносини [4].
Попри вагому заслугу А.П.Альохіна у розкритті сутності адміністративної правосуб`єктності
підприємств, він не приділив уваги іншим юридичним особам як суб`єктам адміністративного права. Тому ми на підставі викладеного подаємо визначення адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб у цілому.
Адміністративну правосуб’єктність ми визначаємо як потенційну здатність мати права й обов’язки у сфері державного управління (адміністративна правоздатність), реалізовувати надані права і
обов’язки у сфері державного управління (адміністративна дієздатність), й наявність суб’єктивних
прав і обов’язків. А під адміністративною правосуб’єктністю юридичних осіб ми розуміємо їх здатність бути учасниками адміністративних правовідносин, а саме: брати участь у сфері державного
управління шляхом реалізації суб’єктивних прав і
несення обов’язків.
Висновки. Передумовою участі суб’єктів у
правовідносинах є правосуб’єктність, під якою розуміють здатність особи мати права й обов’язки та
реалізовувати їх у встановленому порядку. У теорії
права розрізняють загальну, галузеву і спеціальну
правосуб’єктність. Загальна правосуб`єктність – це
здатність особи бути суб`єктом права взагалі; галузева правосуб`єктність – це здатність особи бути
учасником правовідносин певної галузі права; спеціальна правосуб`єктність обмежується певним
колом правовідносин в рамках даної галузі права.
Адміністративна ж правосуб’єктність - це потенційна здатність мати права і обов’язки у сфері державного управління (адміністративна правоздатність), реалізовувати надані права й обов’язки у
сфері державного управління (адміністративна дієздатність), та наявність суб’єктивних прав і обов’язків. Під адміністративною правосуб’єктністю
юридичних осіб ми розуміємо їх здатність бути
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учасниками адміністративних правовідносин, тобто брати участь у сфері державного управління
шляхом реалізації суб’єктивних прав і несення
обов’язків.
Правосуб’єктність складається з трьох елементів: правоздатність, дієздатність і деліктоздатність.
У теорії права під правоздатністю розуміють зумовлену нормами права здатність суб’єкта мати
суб’єктивні права та юридичні обов’язки; під дієздатністю – зумовлену нормами права здатність
суб’єкта своїми діями набувати і здійснювати
суб’єктивні права та юридичні обов’язки; під деліктоздатністю - визнану державою здатність особи
самостійно нести юридичну відповідальність за
скоєння правопорушення. Правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення, а створеною юридична особа вважається з дня її державної реєстрації, та припиняється з дня внесення до
єдиного державного реєстру запису про її припинення. Обсяг дієздатності юридичної особи залежить від мети і завдань, для реалізації яких вона
створена і які закріплені в її статуті. Завдяки дієздатності може бути здійснений правовий статус
юридичних осіб. Однак дієздатність належить розглядати не як складову частину правового статусу,
а як особливу якість правосуб’єктності, яка служить умовою реалізації прав і обов’язків юридичних осіб. Здатність особи відповідати за здійснення
деліктів (правопорушень) не охоплюється змістом
дієздатності, а становить зміст самостійної категорії – деліктоздатності, оскільки дієздатність розглядається як визнана законом здатність здійснювати
тільки правомірні дії з метою набування, здійснення,
зміни або припинення прав чи обов’язків. Отже, деліктоздатність є самостійним елементом адміністративної правосуб`єктності юридичних осіб.
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Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ
Постановка проблеми. Як свідчить світовий досвід, питання організації і використання
державних фінансів мають першорядне значення
у проведенні державної політики. Саме через політику збирання коштів і їх витрачання відбувається реалізація соціальних функцій держави, саме в
цьому процесі на людей чатують прикрі, а то й фатальні помилки [2]. Специфікою України з цих питань є те, що саме через цей процес має створюватися держава і нове ринкове середовище, в яких
посядуть відповідне місце інтереси усіх верств населення та їх задоволення через бюджет.
Мета статті полягає у з’ясуванні юридичних та економічних причин, як негативних факторів адміністрування податків і митних платежів в Україні на сучасному етапі.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Одним із основних факторів, що негативно впливають на наповнення бюджету засобом адміністрування податків і митних платежів, залишається
тіньова економіка, масштабність якої стала важливою домінантою не тільки економічного, але й
усього суспільного життя України. Розвиток тіньової економіки призводить до: втрати податкових надходжень до бюджету і, як результат,
ускладнення виконання фінансових зобов'язань
держави; недієвості управлінських рішень через
відсутність достовірної інформації про розвиток
економічних процесів; скорочення внутрішніх
інвестиційних ресурсів. Одним з найнебезпечніших наслідків розвитку тіньової економіки є її
негативний вплив не тільки на формування бюджету але і на рівень криміналізації суспільства.
Розрахунки обсягу тіньового сектора вітчизняної економіки, що базуються на офіційній статистиці, показують рівень у 20% ВВП. Альтернативні оцінки рівня тінізації української економіки суттєво різняться. Зокрема, за висновками дослідження, проведеного зарубіжними експертами
на основі даних Світового банку за 1999-2000
рр., рівень тінізації ВВП України перевищував
50 відсотків [5].
В енергетичній галузі доцільне вжиття конкретних заходів щодо декриміналізації ринку
енергоресурсів, створення сприятливих умов для
залучення в паливно-енергетичний комплекс інвестицій, підвищення прозорості приватизацій-

них процесів. Досі не подоланими залишаються
міжгалузеві цінові диспропорції, що відкриває
широке поле для поширення тіньових розрахунків. Цінові проблеми, що виникають внаслідок
державних дотацій, які отримує вугільна промисловість, ведуть до формування занижених експортних цін на продукцію цих галузей, приховування прибутку в офшорних зонах.
Висока ліквідність продукції металургійного
комплексу є основним чинником тінізації цієї
галузі. Найбільш розповсюдженими зловживаннями залишаються: навмисне укладання збиткових угод; привласнення та шахрайство в особливо великих розмірах; безпідставне кредитування
комерційних структур за рахунок державних
енергоресурсів; монополізація підприємств окремими фінансово-промисловими групами під час
акціонування та приватизації.
Сприятливі умови для тіньових відносин,
масового приховування прибутків від оподаткування і контрабанди та неформальної зайнятості
населення існують у сфері торгівлі та послуг.
Через торговельні підприємства здійснюється
масова реалізація контрафактної продукції, зокрема, контрабандних товарів, незаконно тиражованої аудіо- та відео- продукції, програмного забезпечення. За оцінками експертів, частка тіньового виробництва та контрабанди алкогольних
напоїв і тютюнових виробів в останні роки складала до 50 % місткості ринку.
У зовнішньоторговельній діяльності розповсюджені зловживання у ціноутворенні, приховування валютної виручки, ухилення від сплати
належних митних та податкових платежів. У цій
сфері зберігається високий рівень фіктивного підприємництва, яке використовується для незаконного відшкодування податку на додану вартість, а
також вивозу капіталу з України та легалізації його
за кордоном, зокрема, в офшорних зонах.
Валюта, отримана в результаті привласнення, шахрайств та інших кримінальних діянь, осідає у закордонних банках, а її повернення залишається проблематичним через відсутність відповідних міждержавних угод. Частина цих коштів згодом повертається в Україну для їх використання в приватизаційних процесах, на вторинному ринку цінних паперів, скуповування землі,
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нерухомості тощо. Має місце протиправна діяльність у кредитно-фінансовій і банківській системах, пов'язана з нелегальною конвертацією грошових коштів, незаконною емісією цінних паперів банків, вексельним обігом, застосування механізму фіктивного банкрутства тощо. Банківська система використовується з метою легалізації
коштів, отриманих злочинним шляхом. У нелегальному секторі економіки залишається значним позабанківський грошовий обіг. Крім того,
за визнанням фахівців НБУ, в ньому обертається
готівкою до 10 млрд. дол. США.
Існує низка негативних тенденцій на фондовому ринку України, які пов'язані із різноманітними зловживаннями і шахрайствами з боку
компаній, що працюють із цінними паперами. Це
зумовлено практичною відсутністю в Україні прозорого фондового ринку, що створює передумови
для функціонування каналів легалізації тіньових
доходів через проведення операцій з цінними паперами на неорганізованих ринках та виведення їх
зі сфери дії податкового законодавства. Крім того,
в Україні існують значні обсяги тіньової зайнятості
населення такі як: послуги населенню з будівництва; вулична торгівля; різна посередницька діяльність тощо. На багатьох підприємствах власники
виплачують без обліку значну частину заробітної
плати. Перелічені негативні фактори сприяють
приховуванню доходів від оподаткування, внаслідок чого держава втрачає значні кошти [6].
Тінізація економіки спричинила стрімкий
розвиток корупції. Будучи породженням економічних відносин та впливаючи на розвиток вона
призводить до масштабних негативних змін у їх
структурі, виступає своєрідним "організаційноправовим" інструментом забезпечення тіньового
сектора економіки. Гальмування економічних перетворень, незавершеність формування ринкових
механізмів призводять до неузгодженості державної економічної політики з інтересами значного
числа господарюючих суб'єктів. Стихійно виникають нові правила здійснення господарських трансакцій, в яких регулююча і контролююча роль держави поступається місцем вимогам неформальних
угод. Стає поширеною практика подання заниженої інформації про характер та обсяги підприємницької діяльності, приховування прибутків від офіційної статистики та оподаткування.
Формування масштабного тіньового сектора
в Україні протягом перших років незалежності
значно зумовлене послабленням управління економічними процесами з боку держави, суттєвими
недоліками економічної політики, в тому числі
незадовільним станом господарського та подат74

кового законодавства. Хронічними недоліками
господарського законодавства до цього часу залишаються надмірна кількість нормативних актів, неузгодженість багатьох актів між собою,
нестабільність їх дії, наявність значних прогалин
у регулюванні господарських відносин. До цього
часу не прийнято Податкового Кодексу України.
Нинішня податкова система під впливом
факторів тіньової економіки фактично зосереджена на виконанні одного завдання - максимального залучення надходжень до бюджету, без урахування можливих негативних наслідків надлишкового фіскального тиску на легальних суб'єктів
господарювання та громадян, що спонукає їх до
приховування результатів економічної діяльності.
Співвідношення усіх видів надходжень до
бюджету, разом з обов'язковими внесками (без
Пенсійного фонду та фондів страхування від нещасних випадків та на випадок безробіття), до
ВВП складає в Україні близько 28 %, що суттєво
нижче від аналогічної величини в розвинених
країнах. Тобто, за світовими мірками, податковий тягар в Україні досить помірний. Обтяжливість податкової системи України визначається
насамперед не величиною податкових ставок, а
нерівномірністю податкового навантаження, заплутаністю й нестабільністю податкового законодавства, недосконалістю господарських оборотів, недоліками грошової сфери та обігу фінансів підприємств, зосередженням податкового
тиску на добросовісних платниках податків.
З метою привласнення державного майна та
перерозподілу власності використовуються навмисне доведення підприємств до банкрутства з
метою зниження реальної вартості майна, змова
між посадовими особами органів приватизації та
майбутніми власниками про заниження вартості
майна приватизованого підприємства, інші форми шахрайства.
Незважаючи на активні дії, які вживаються
протягом останніх років у сфері протидії тінізації
економіки та відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом, значно знизити рівень тінізації
економіки, злочинності і корупції та зменшити
їхній вплив на соціально-економічну ситуацію в
державі поки що не вдалося. Тіньова економіка
продовжує набувати більш організованих форм,
використовує більш професійні методи і форми
протиправної діяльності. Ще не створено чіткого
механізму міжвідомчої координації, правового
забезпечення та ефективного і комплексного використання усіх наявних сил і засобів, правоохоронних, контролюючих, фінансових та інших
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зацікавлених державних органів у вирішенні завдань щодо подолання зазначеної проблеми [1].
Очевидно, що вибрані заходи впливу не враховували значної частини факторів, від яких залежить вихід з тіні частини економіки держави.
Тому потрібен більш предметний пошук нових
важелів впливу і розуміння того, що зазначену
проблему не можна розв'язати без комплексного
підходу одноразовими заходами та кампаніями.
Відомо, що подальше обмеження впливу
чинників тінізації економіки не може базуватись
лише на силових методах, які приносять тимчасовий ефект. Це має бути цілісна система дій,
спрямована передусім на подолання та викорінення причин і передумов цих явищ та процесів
[3]. Необхідна нова стратегія детінізації економіки. Вона має полягати у створенні сприятливих
умов для легальної економічної діяльності на
основі максимального врахування інтересів суб'єктів господарювання. Доцільне розроблення і
впровадження засобів правового й організаційного характеру, які б значно обмежили кримінальний сектор тіньової економіки.
Оздоровлення економіки доцільно здійснювати на засадах неруйнівного залучення тіньових
капіталів і грошових коштів до легальної сфери
економіки та створення відповідної зацікавленості суб'єктів господарювання. Податкова реформа повинна досягти зниження і вирівнювання
податкового тягаря, спрощення податкової системи, посилення податкового контролю за рівнем
витрат виробництва, мінімізації витрат на адміністрування податків. Загальна кількість податків та обов'язкових платежів, їх розмір мають
бути обмеженими, особливо для малого бізнесу.
Зниження величини ставок податку на прибуток
підприємств, зміна системи оподаткування доходів громадян та суттєве зменшення ставки цього
податку, які відбулися у 2004 році, мають справити позитивний вплив на процеси детінізації

економіки, які б сприяли спрощенню процедур
та ефективності адміністрування податків і митних платежів.
Висновки. Максимальне залучення в національну економіку коштів, які можуть бути отримані від детінізації економіки та легалізації доходів, прихованих від надмірного оподаткування, в т.ч. вивезених за кордон, можливе лише в
разі здійснення комплексу відповідних заходів,
які б базувалися не лише на силових методах, але
і цілісній системі дій, спрямованій передусім на
подолання та викорінення причин і передумов
тінізації економіки. Послідовна детінізації економіки сприятиме поліпшенню соціального клімату у суспільстві, залученню додаткових бюджетних надходжень і суттєвих інвестиційних
ресурсів, забезпеченню стійкого та динамічного
розвитку нашої держави.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ
Актуальність проблеми. Ще з часу утвердження римського права застава належить до
числа найулюбленіших способів забезпечення
зобов’язань. Проте, як не парадоксально це звучить, вона продовжує залишатись серед проблемних інститутів права, а вчення про заставу як
спосіб забезпечення зобов’язань містить у собі
цілу низку спірних, дискусійних, по сьогодні не
розв’язаних на доктринальному рівні положень.
Насамперед це стосується основного – правової
природи застави.
Ступінь наукової розробки проблеми. Як
переконує аналіз цивільно-правових доктрин,
досі не вирішено питання, до якого цивільноправового інституту належить застава – речового
чи зобов’язального. Одні вчені роблять акцент на
речовому характері застави [17; 8; 19; 16], інші –
на зобов’язальному [14; 7; 11]. На нашу думку,
заставу не слід відносити до речового права,
оскільки за своїм речовим характером вона є
способом забезпечення виконання зобов’язань, і
„речовість” застави існує доти, доки вона в змозі
забезпечити виконання основного зобов’язання.
Спір про речовий чи зобов’язальний характер
застави можна вирішити, визнавши подвійну
природу застави – речово-правову та зобов’язально-правову, проте за умови визнання домінування другої характеристики. Серед праць
українських дослідників цієї проблеми можна
хіба що виділити оригінальну кандидатську дисертацію Т.С.Шкрум [20], монографію І.І.Пучковської [15], дослідження Д.М.Гриджука та
В.О.Олійника [12], навчальний посібник за редакцією О.В.Дзери [13], деякі інші видання. Ще складнішим і незрівнянно менш доктринально проробленим є питання податкової застави.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Юридичний інститут податкової застави в Україні з’явився, як відомо, внаслідок прийняття Верховною Радою України у грудні 2000 року Закону України „Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” [6, Ст. 1 п.1.17]. Якою
ж є його правова природа? Щоб відповісти на це
питання, очевидно, потрібно дослідити, які найважливіші риси притаманні цьому інституту.
Апріорі зазначимо, що відповіді на дане питання
можуть дуже суттєво відрізнятися в залежності
76

від типу доктринального підходу до його тлумачення. Виходячи з того, що у Конституції України як базова засада закладена природно-позитивна доктрина права, що ця доктрина є основним
методологічним критерієм та орієнтиром водночас формування новітньої вітчизняної системи
права, вважаємо, що принципами саме даного
підходу слід керуватися при з’ясуванні питання
про правову природу податкової застави. Основоположним серед принципів природно-позитивного розуміння права, безумовно, є принцип соціального натуралізму, котрий вимагає з’ясування природного змісту та юридичної форми будьякого інституту права, у даному випадку інституту правової застави.
Законом України «Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами» встановлено, що з метою захисту інтересів бюджетних
споживачів активи платника податків, який має
податковий борг, передаються у податкову заставу. Таким чином, податкова застава - це
спосіб забезпечення податкового зобов'язання
платника податків, не погашеного у строк.
Право податкової застави виникає згідно із законом та не потребує письмового оформлення.
Платниками податків є юридичні особи,
їхні філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус
суб'єктів підприємницької діяльності чи не
мають такого статусу, на яких згідно із законами покладено обов'язок утримувати та/ або
сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пені та штрафні санкції. Право податкової застави виникає у разі:
1. Неподання або несвоєчасного подання
платником податків податкової декларації - з
першого робочого дня, наступного за останнім
днем строку, встановленого законом про відповідний податок, збір (обов'язковий платіж) для
подання такої податкової декларації. Якщо податкова декларація не подана до податкового органу, то працівник підрозділу, який контролює
своєчасність подавання податкових декларацій, у
зазначений день направляє підрозділу стягнення
податкової заборгованості службову записку про
неподання відповідної податкової декларації.
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Підрозділ стягнення податкової заборгованості в
день отримання зазначеної службової записки
направляє платнику податків, згідно чинних нормативних вимог, повідомлення про виникнення
права податкової застави на всі активи такого
платника податків (підкреслено мною – Г.Р.).
2. Несплати у встановлені строки суми податкового зобов'язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, - з дня,
наступного за останнім днем зазначеного строку.
День виникнення права податкової застави, передбаченої цим пунктом, визначається на підставі даних карток особових рахунків платників податків, що ведуться контролюючими органами
відповідно до чинного законодавства.
3. Несплати у встановлені строки суми податкового зобов'язання, визначеної контролюючим
органом, - з дня, наступного за останнім днем
граничного строку такого погашення, визначеного у податковому повідомленні. День виникнення
податкової застави, передбаченої цим пунктом,
визначається на підставі даних карток особових
рахунків платників податків, що ведуться контролюючими органами відповідно до чинного законодавства. На авансові платежі, не внесені своєчасно,
право податкової застави не поширюється.
Згідно Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” право податкової застави поширюється на будь-які види активів платника податків, які перебували в його власності (повному господарському віданні) у день виникнення такого права, а також на будь-які інші
активи, на які платник податків набуде прав
власності у майбутньому, до моменту погашення його податкових зобов'язань або податкового боргу, з урахуванням обмежень, визначених цим Законом, а також іншими законами України [6, Ст. 7 п. 7.2.1, Ст. 8 п. 8.2.2].
Платник податків має право безоплатно зареєструвати податкову заставу в державних реєстрах застав рухомого чи нерухомого майна, а податковий орган зобов'язаний безоплатно зареєструвати податкову заставу в державному реєстрі
застав нерухомого майна за умови строку дії такої податкової застави більш як десять календарних днів. Право податкової застави має пріоритет перед: будь-якими правами інших застав,
що виникли після моменту виникнення такого
права на податкову заставу, незалежно від того,
були зареєстровані права інших застав у державних реєстрах застав рухомого або нерухомого
майна чи ні; будь-якими правами інших застав,

які не були зареєстровані у державних реєстрах
застав рухомого чи нерухомого майна до виникнення права на податкову заставу. У разі, коли
право податкової застави виникає в той самий
день, в який виникло або було зареєстроване
право іншої застави на майно платника податків
у державних реєстрах застав рухомого чи нерухомого майна, пріоритет має право податкової
застави. До законодавчого запровадження системи реєстрації майна у державних реєстрах застав
нерухомого майна факт нотаріального посвідчення договору застави прирівнюється до зазначеної реєстрації.
Платник податків, активи якого перебувають
у податковій заставі, зобов'язаний письмово повідомити наступних кредиторів про таку податкову заставу та про характер і розмір забезпечених цією заставою зобов’язань, а також відшкодувати збитки кредиторів, що можуть виникнути
у разі неподання зазначеного повідомлення. Платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, здійснює вільне розпорядження
ними, за винятком операцій, що підлягають
письмовому погодженню з податковим органом:
а) продажу, інших видів відчуження або оренди
(лізингу) нерухомого та рухомого майна, майнових чи немайнових прав, за винятком майна,
майнових та немайнових прав, що використовуються у підприємницькій діяльності платника
податків (інших видах діяльності, які за умовами
оподаткування прирівнюються до підприємницької), а саме готової продукції, товарів і товарних запасів, робіт та послуг за кошти за їх
звичайними цінами; б) використання об'єктів нерухомого чи рухомого майна, майнових чи немайнових прав, а також коштів для здійснення
прямих чи портфельних інвестицій, а також цінних паперів, що засвідчують відносини боргу,
надання гарантій, поручительств, уступлення
вимоги та переведення боргу, виплату дивідендів, розміщення депозитів або надання кредитів;
в) ліквідації об'єктів нерухомого або рухомого
майна, за винятком їх ліквідації внаслідок обставин непереборної дії (форс-мажорних обставин)
або відповідно до рішень органів державного
управління.
Платник податків, активи якого перебувають
у податковій заставі, має право здійснювати операції з коштами без погодження з податковим
органом, за винятком операцій, визначених у
підпункті «б» пункту 1.17 статті 1 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”. Передавати майно, що перебуває у
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податковій заставі, у наступну заставу або використовувати його для забезпечення дійсної чи майбутньої вимоги третіх осіб не дозволяється.
З метою своєчасного погодження операцій з
активами платника податків керівник податкового органу призначає з числа службових осіб такого податкового органу податкового керуючого.
Для погодження окремої цивільно-правової операції платник податків подає податковому керуючому запит, в якому роз'яснюється зміст операції та її фінансово-економічні наслідки. Податковий керуючий має право видати припис про
заборону здійснення такої операції, коли, за його
висновками, цінові умови та/або форми розрахунку призведуть до зменшення спроможності платника податків вчасно або у повному обсязі погасити податковий борг. Зазначений припис має
бути затверджений керівником відповідного податкового органу. Якщо припис не видається
протягом десяти робочих днів з моменту надходження зазначеного запиту, операція вважається
погодженою. Рішення податкового керуючого
може бути оскаржене у порядку, встановленому
для оскарження рішень контролюючих органів.
Центральний податковий орган визначає правила
призначення, звільнення, а також компетенцію
податкового керуючого.
Активи платника податків звільняються з
податкової застави з дня: а) отримання податковим органом копії платіжного документа, завіреного обслуговуючим банком, що засвідчує
факт перерахування до бюджету повної суми податкового зобов'язання, а у разі виникнення права податкової застави у зв'язку із неподанням або
несвоєчасним поданням податкової декларації - з
дня отримання такої податкової декларації контролюючим органом; б) визнання податкового
боргу безнадійним, у тому числі внаслідок ліквідації платника податків як юридичної особи або
зняття фізичної особи з реєстрації як суб'єкта
підприємницької діяльності чи у зв'язку з недостатністю майна особи, оголошеної банкрутом;
в) отримання податковим органом довідки про
смерть фізичної особи - платника податків або
про визнання її померлою чи безвісно відсутньою згідно із законодавством, за винятком випадків, коли активи такої фізичної особи переходять за правом спадщини у власність інших осіб;
г) закінчення строків позовної давності щодо такого податкового боргу; д) отримання податковим органом договору поруки на повну суму податкового боргу платника податків або інших
видів його забезпечення, передбачених податковим законодавством; е) прийняття рішення про
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арешт активів платника податків - на строк дії
такого арешту; є) отримання платником податків
рішення відповідного органу про скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми
податкового зобов'язання або його частини (пені
та штрафних санкцій) внаслідок проведення
процедури адміністративного або судового оскарження; ж) прийняття податковим органом рішення про розстрочення, відстрочення суми податкового боргу або досягнення податкового
компромісу у випадку, коли умови, визначені в
рішенні про розстрочення, відстрочення або податковий компроміс, передбачають зупинення
права податкової застави; з) прийняття відповідного рішення судом (господарським судом) у
межах процедур, визначених законодавством з
питань банкрутства. Підставою для звільнення
активів підприємства з податкової застави та виключення її з державних реєстрів застав рухомого або нерухомого майна є відповідний документ, що засвідчує закінчення будь-якої з подій,
які були підставою для її виникнення.
Податковий орган зобов'язаний відмовитися
від права податкової застави активів платника
податків у випадку, коли банк-резидент поручається за нього. За договором податкової поруки
банк-поручитель зобов'язується перед податковим органом відповідати за належне виконання
платником податків обов'язків щодо погашення
його податкового зобов'язання або податкового
боргу у строки та за процедурою, визначених
законом. У випадку невиконання платником податків обов'язків щодо погашення податкового
зобов'язання або податкового боргу банкпоручитель бере на себе відповідальність за таке
погашення у такому ж обсязі, як і платник податків. Банк-поручитель, який виконав зобов'язання щодо погашення податкового зобов'язання
або податкового боргу платника податків, має
право зворотної вимоги до такого платника податків у розмірі виплаченої суми.
Договір податкової поруки набуває чинності
після його повідомчої реєстрації у податковому
органі за місцезнаходженням (місцем податкової
реєстрації) платника податків, що здійснюється
на підставі надання податковому органу нотаріально посвідченого договору поруки. Податковий
орган зобов'язаний видати платнику податків
протягом одного робочого дня, наступного за
днем отримання договору поруки, довідку про
реєстрацію такого договору, на підставі якої активи платника податків вважаються звільненими
з податкової застави. Договір поруки не може
бути відкликано поручителем до повного пога-
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шення податкового боргу. Поручитель не має
права передоручати виконання зобов’язань за
таким договором поруки третім особам. Банкпоручитель набуває усіх прав і обов'язків платника податків щодо строків погашення узгодженого податкового зобов'язання такого платника
податків або його податкового боргу, а також
щодо оскарження дій податкового органу у порядку, визначеному цим законом.
За запитом платника податків, що має податковий борг, податковий орган може видати
письмове повідомлення про звільнення окремих
видів активів такого платника податків з податкової застави, якщо цей податковий орган визначає, що звичайна вартість інших активів, які залишаються у податковій заставі, більше суми
податкового боргу, забезпеченого такою податковою заставою, у два чи більше разів, з урахуванням сум будь-яких інших прав дійсних вимог
до активів такого платника податків, які мають
пріоритет над правом податкової застави.
На практиці досить часто виникає питання чи підлягає розгляду господарськими судами заява платника податку про визнання недійсними
повідомлень податкових органів про податкову
заставу належного платнику податку майна і
майнових прав. На наш погляд, у подібних випадках слід керуватися наступним. Відповідно до
ст. 12 Господарського процесуального кодексу
України господарським судам підвідомчі справи
зі спорів, які виникають при укладенні, зміні,
розірванні і виконанні господарських договорів
та з інших підстав, а також зі спорів про визнання недійсними актів на підставах, зазначених у
законодавстві. Актом, за змістом ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, є
офіційний письмовий документ, який породжує
правові наслідки, зокрема, визначення обов'язків
і заборон. І тому вказана категорія справ підвідомча господарським судам.
Слід мати на увазі, що предметом податкової застави не можуть бути: 1) національні
культурні та історичні цінності, що перебувають
у державній власності і занесені або підлягають
занесенню до Державного реєстру національного
культурного надбання; вимоги, що мають особистий характер, а також інші вимоги, застава яких
забороняється законом; об'єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майно, що включається до
складу цілісних майнових комплексів державних
підприємств, які не підлягають приватизації [3,
Ст. 4]; 2) майно і кошти благодійних організацій
[4, Ст. 19 ч.3]; 3) приватизаційні папери [2, Ст.

5]; 4) майно громадян, на яке не може бути звернене стягнення за виконавчими документами [5].
Отже, за своїм природнім змістом відносини податкової застави не належать до цивільно-правових відносин. Як і усі інші податкові
відносини без винятку, вони є перерозподільними відносинами у сфері публічних фінансів.
Серед їх найважливіших рис, очевидно, необхідно виділити наступні: 1) право податкової застави є правом на чужі речі (майно); 2) право
податкової застави слідує за річчю (перехід
права власності чи права господарського відання
від заставодавця до держави не припиняє відносин податкової застави); 3) податкова застава
похідна від основного податкового зобов’язання. Похідний характер податкової застави від
забезпечуваного нею податкового зобов’язання
проявляється в тому, що зобов’язання за податковою заставою виникає постільки, поскільки
існує первинне, податкове зобов’язання. Поза
сповна виконаним первинним, податковим зобов’язанням не може з’явитись жодного відношення податкової застави; 4) податкова застава
залежна від податкового зобов’язання, в чому
переконує зарубіжна та вітчизняна юридична
практика. Залежність відносин податкової застави від податкових правовідносин проявляється і
в тому, що податковою заставою можуть забезпечуватись тільки дійсні вимоги по погашенню
податкової заборгованості. Якщо встановлюється
недійсність відносин податкового боргу, тобто
первинного, податкового, зобов’язання, то автоматично набуває характеру недійсності і відношення податкової застави. При припиненні основного, податкового зобов’язання припиняється і
право податкової застави. Похідний характер та
залежність відносин податкової застави від первинного, податкового правовідношення зумовлені
також призначенням податкової застави – забезпечити виконання основного податкового зобов’язання; 5) як податково-правові відносини, так і
відносини податкової застави виникають на
підставі припису закону, а тому ніякої попередньої згоди у якій би то не було формі від боржника за податковими платежами не потрібно.
Таким чином, за своїми сутнісними рисами
сукупність норм правового регулювання податкової застави безспірно належить до галузі фінансового права, точніше – є субінститутом інституту податкового права і за своєю правовою
природою покликаний виконувати, окрім розподільної (перерозподільної) функції, про що уже
зазначалося вище, ще й контрольну функцію [4],
а саме визначати адекватні невиконаним плат-
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ником податків податковим зобов’язанням перед
бюджетами та державними цільовими фондами
природні межі (розміри) передачі його активів у
податкову заставу. Інакше кажучи, контрольна
функція податкової застави вимагає від держави співвідносити та співрозміряти обсяги активів суб’єкта підприємництва, на які виникло у
держави право податкової застави, з обсягами
податкового боргу платника податку.
Верховна Рада України, поширивши пунктом
8.2.2 статті 8 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами”
право податкової застави на будь-які види активів платника податків, які перебувають в його
власності у день виникнення такого права, а також на будь-які інші активи, на які платник податків набуде права власності у майбутньому, до
моменту погашення його податкових зобов’язань, вийшла за природні межі правового регулювання податкових відносин, свавільно вторглась у недоторкану сферу приватної власності
особи. Цим самим Верховна Рада України порушила, зокрема, звузила зміст природних прав
суб’єкта підприємницької діяльності, в тому числі його права, передбаченого частиною 1 статті
42 Конституції України. А як гласить пункт 3
статті 22 Конституції України, „При прийнятті
нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу
існуючих прав та свобод” [1, Ст. 22].
Системний аналіз Конституції України переконує, що первинними за їх суспільною природою є права суб’єктів підприємницької діяльності, що і знайшло своє відображення у розміщенні
відповідних статей Конституції. Так, стаття 41
Конституції України гласить, що „Кожен має
право володіти, користуватися і розпоряджатися
своєю власністю”, результатами своєї діяльності,
причому „Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності”. Стаття 42 Конституції
України гарантує кожному „право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом”.
Стаття 43 Конституції України стверджує:
„Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він
вільно обирає або на яку вільно погоджується”.
Причому ще А.Сміт зауважив, що свобода праці
полягає не стільки у самій можливості трудитись, скільки у можливості привласнювати результати своєї праці [10, c.611]. Як неодноразово
він зазначав, родовими ознаками податкової системи є легальний порядок платежів та господарська самостійність платника податку. Причому і
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перший принцип, не кажучи вже про другий, він
закликав розглядати не з точки зору гарантії
бюджетних надходжень, а з позицій забезпечення незалежності, самостійності платника
податку. „Там, де цього немає, – підкреслював
він, – кожна особа, що оподатковується відповідним податком, віддається у більшій або меншій
мірі у владу збирача податків, який внаслідок
цього може обтяжувати податок для будь-якого
небажаного йому платника чи вимагати для себе
загрозою такого обтяження подарунок або хабар... Точна визначеність того, що кожна особа
повинна платити у якості податку, нам здається
справою такого великого значення, що тут навіть
досить велика нерівномірність у розмірах податків є значно меншим злом, ніж навіть зовсім мала міра невизначеності” [10, c.588]. Вільна праця
виступає засобом забезпечення гідного людини
життєвого рівня. „Видавлювання” підприємця
шляхом неправомірних, що у даному випадку є
синонімом поняття „непосильних”, заморожувань усіх його активів обертається фактично порушенням прав підприємця на вільну працю.
Статтею 48 Конституції України кожному
гарантується право на достатній життєвий рівень
для себе і для своєї сім’ї, що включає достатнє
харчування, одяг, житло. Спираючись на природній імператив насамперед даної статті Конституції, новітня вітчизняна доктрина податкового
права сформулювала принцип співрозмірності
оподаткування конституційно значимим цілям
обмеження прав і свобод платників податків. Зазначений принцип полягає в тому, що оподаткування не повинно бути таким, аби воно паралізовувало, як це нерідко має місце в Україні, реалізацію громадянами будь-яких закріплених у
Конституції, гарантованих нею їх прав і свобод.
Тобто, буде антиконституційним кроком шляхом
навіть узаконених податків вилучати таку частину прибутку одного суб’єкта оподаткування з
метою нагодувати, вдягнути та забезпечити житлом іншого члена суспільства, яка самого платника податку перетворює внаслідок цього на
споживача державних дотацій. Аналогічно є антиправовим, антиконституційним явищем здійснювати це ж саме методом тотального переведення у податкову заставу усіх активів платника
податку, що на практиці у багатьох випадках є
свавільним порушенням адекватних податковій
заборгованості меж втручання держави у природні права та законні інтереси платника податку.
Право на податкову заставу як похідне від не
виконаного чи частково не виконаного податкового зобов’язання кореспондується зі статтею 67
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Конституції України, яка гласить, що „Кожен
зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом”. Тобто,
відповідно до природно-позитивної доктрини
Конституції України та принципу соціального
натуралізму право особи на підприємницьку
діяльність є первинним, а право держави на
податкову заставу є похідним. Останнє не може
виникнути навіть гіпотетично, якщо не буде успішно реалізоване право особи на підприємницьку діяльність. Тому держава і за своєю правовою
природою, і у відповідності з вимогами Конституції України, яка імперативно стверджує, що
„Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави” (ст. 3),
повинна завжди і у всьому на перше місце
ставити створення оптимальних умов для реалізації особою її природних прав, а вже потім
– прав та інтересів держави.
Зловживання правом, що проявилося при регулюванні законодавцем меж податкової застави,
точніше кажучи, при фактичному ігноруванні
цих меж, серед ряду суттєвих причин має й ту,
що продовжує залишатися недостатньо розробленою на доктринальному рівні юридична категорія податку, яка є базовою для визначення
юридичної категорії податкової застави. Виходячи з цього та враховуючи той факт, що оскільки
право держави на податкову заставу є похідним
від податкового зобов’язання платника податку,
вважаємо за необхідне, щоб Конституційний Суд
України дав відповідно до Конституції України
офіційне доктринальне тлумачення податку, тому що у Конституції України та в інших Законах
України воно відсутнє. З позицій природнопозитивної доктрини Конституції України та
принципу соціального натуралізму податок –
єдина законна (встановлена законом) форма
об’єктивних перерозподільних відносин, що
проявляється у відчуженні такої частки приватної власності фізичних та юридичних осіб
на засадах обов’язковості, індивідуальної безоплатності, забезпечена державним примусом,
яка не має характеру покарання або контрибуції, з метою забезпечення платоспроможності суб’єктів публічної влади, яка не підриває
природних основ розширеного відтворення
приватної власності у суспільстві [5, c.16].
Висновки. 1. Податкова застава як юридичний феномен є субінститутом податкового права,
якому, як і інституту податкового права в цілому, іманентні перерозподільна та контрольна
функції. За своїм характером право податкової
застави, як і податкове право в цілому, є зо-

бов’язальним правом, покликаним забезпечити
виконання податкового зобов’язання платника
податку, не погашеного у визначений законодавцем термін. Відносини податкової застави, як і
податково-правові відносини в цілому, виникають
на підставі припису закону, тому ніякої попередньої згоди у якій би то не було формі від боржника
за податковими платежами не потрібно.
2. Відповідно до природно-позитивної доктрини Конституції України та принципу соціального натуралізму право особи на підприємницьку діяльність є первинним, базовим, а право держави на податкову заставу є вторинним, похідним. Похідний характер податкової застави від
забезпечуваного нею частково чи повністю не
виконаного податкового зобов’язання проявляється у тому, що зобов’язання за податковою заставою виникає постільки, поскільки існує первинне, податкове зобов’язання. Поза сповна виконаним первинним, податковим зобов’язанням
не може з’явитись жодного відношення податкової застави.
3. Контрольна функція податкової застави
вимагає від держави співвідносити та співрозміряти обсяги активів суб’єкта підприємництва, на
які виникло у держави право податкової застави,
з обсягами податкового боргу платника податку,
визначати адекватні невиконаним платником податків податковим зобов’язанням перед бюджетами та державними цільовими фондами природні межі (розміри) передачі його активів у податкову заставу. Тотальне переведення у податкову заставу усіх активів платника податку, що
має місце на практиці, є антиправовим, антиконституційним явищем, свавільним порушенням
адекватних податковій заборгованості меж втручання держави у природні права та законні інтереси платника податку.
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R.O. Gavryliuk
LEGAL NATURE OF A TAX PLEDGE
Summary
In the article on the basis of application the principle of social naturalism tax pledge is analysed. It is established that the tax pledge is subinstitute of the fiscal law and it characteristic distributive and control functions.
On the character the right of a tax pledge is a liability right, called to provide performance of the tax
obligation of the tax bearer who has been not extinguished in term determined by the legislation. Relations of
the tax pledge arise on the basis of the instruction of the law, therefore any preliminary agreement from the
debtor behind tax payments was necessary for the form.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Актуальність проблеми правового регулювання контролю за виконанням державного
бюджету та вдосконалення бюджетного законодавства України у даній сфері на сьогоднішній
момент не викликає сумніву. Це зумовлюється
тим, що чітке закріплення в законодавстві статусу, прав та обов'язків контролюючих суб'єктів,
детальна регламентація механізму реалізації їх
повноважень на виконавчий стадії бюджетного
процесу, ефективне застосування наглядових,
перевіряючих, аналізуючих засобів формування
та використання коштів Державного бюджету є
однією із необхідних передумов ефективного
функціонування фінансової системи та розвитку
економіки держави.
Ступінь наукової розробки. Сформульовані в даному дослідженні висновки та пропозиції грунтуються на загальних так званих «класичних» досягненнях юридичної науки, в тому
числі на працях учених-юристів дореволюційного періоду: Є.Н.Берендтса, Д.П.Боголєпова,
С.І.Іловайського, М.І.Лазаревського, І.І.Патлаєвського, Р. Штурма. Істотне значення мають
наукові дослідження Є.О. Алісова, А.С.Ангелова, Л.К.Воронової, О.Н.Горбунової, М.А.Гурвіча,
Л.А.Давидової,
Л.П.Маслій,
А.А.Нечай,
Л.Л.Осіпчука, П.С.Пацурківського, М.І.Піскотіна, Ю.А. Ровінського, М.В. Романовского, Н.В.
Сидорової, Н.І. Хімічевої, О.І. Худякова та
інших науковців, що стосуються теми даного
дослідження.
Крім цього, протягом останнього десятиріччя в Україні було прийнято ряд важливих
правових актів, що склали основу для переходу
від банківської до казначейської системи виконання Державного бюджету. У цей час у науковців з'являється інтерес до дослідження відносин бюджетного процесу та контролю за виконанням Державного бюджету як його складової
частини, що зумовлює появу певної кількості
нових наукових досліджень: зокрема, Л.П.Маслій "Правові основи бюджетного процесу (за законодавством України та країн з розвиненою економікою)", Сидорової Н.В. "Теоретичні основи
бюджетного права", Осіпчука Л.Л. "Организация
исполнения Государственного бюджета (экономико-правовой аспект)" [2; 5, с.187; 10, с. 250].

Разом з тим, існує гостра потреба у фундаментальних комплексних дослідженнях правового регулювання відносин, які складаються на виконавчий стадії бюджетного процесу – на стадії
контролю за виконанням Державного бюджету
України, що негативно позначається на рівні законодавчого регулювання процесу формування,
розподілу, використання коштів Державного
бюджету та здійснення контролю в цій галузі
[17, с.268].
Виклад основного матеріалу. Контроль за
виконанням Державного бюджету є складовою
частиною бюджетного контролю. Виконання
Державного бюджету знаходиться під постійним
контролем органів влади. Контроль на стадії виконання Державного бюджету можна визначити
як регламентовану діяльність законодавчих і виконавчих органів влади та спеціально створених
з метою контролю установ, спрямовану на забезпечення дотримання фінансового законодавства
та фінансової дисципліни всіма суб'єктами виконання Державного бюджету [8, с.496; 11, с.184].
Головною метою контролю на стадії виконання
Державного бюджету є забезпечення своєчасного, найбільш повного та ефективного акумулювання грошових коштів до Державного бюджету, їх вчасного і законного розподілу, здійснення раціонального, економного та ефективного
витрачання коштів у відповідності до цільового
призначення [14, с.224; 20, с.160].
Контроль є також однією з форм, елементів
управлінського циклу. Він являє собою систему
спостереження, порівняння, перевірки та аналізу
функціонування певного суб'єкта з метою оцінки
обґрунтованості та ефективності управлінських
рішень, виявлення ступеня їх реалізації, ліквідації
відхилень фактичних результатів від установлених завдань, запобігання помилок у роботі. Контроль є невід'ємним елементом управління грошовими потоками державних коштів, що здійснюється з метою забезпечення доцільності та ефективності фінансових операцій [12, с.268; 20, с.160].
Необхідною умовою здійснення ефективного контролю є чітка правова регламентація всіх
аспектів контрольної діяльності: встановлення
правового статусу контролюючих органів, визначення меж та методів здійснення контролю, а
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також розробка чіткої та зручної для практичного втілення класифікації даної форми фінансового контролю за різними критеріями [9, с. 19].
Так, контроль за виконанням Державного бюджету можна класифікувати за різними критеріями, зокрема за суб'єктами, часом проведення, джерелами здійснення тощо.
За суб'єктами контролю можна визначити
такі його види: 1. Зовнішній контроль – здійснюється парламентом, його органами, а також
спеціально уповноваженим органом фінансового
контролю, що діє від імені парламенту та є незалежним від виконавчої влади. В європейській
практиці поширений термін "зовнішній аудит",
що охоплює здійснення такого контролю вказаними органами [16, с. 160].
2. Внутрішній контроль - здійснюється органами виконавчої влади (серед яких виділяють
спеціалізовані контролюючі органи) та безпосередньо на підприємствах, установах та організаціях, що отримують кошти з Державного бюджету. До складу внутрішнього контролю входить як
відомчий, так і внутрішньогосподарський контроль. Відомчий контроль здійснюється міністерствами, іншими органами державного управління, що є головними розпорядниками коштів
Державного бюджету, за діяльністю підвідомчих
підприємств, установ та організацій. У складі
міністерств і відомств створюються контрольноревізійні підрозділи (управління, відділи, групи),
підпорядковані керівникам міністерств та
відомств, але при цьому наділені функціональною самостійністю. Контроль за діяльністю цих
підрозділів здійснюється також по вертикалі по
лінії Міністерства фінансів шляхом загального
нагляду та звітування не рідше одного разу на
рік [2; 21, с. 304].
Внутрішньогосподарський контроль проводиться безпосередньо на підприємстві, установі
або організації, що отримує кошти та виконує
інші дії в процесі виконання Державного бюджету. Він здійснюється керівниками цих організацій та функціональними структурними підрозділами, при цьому важливу роль при його проведенні відіграє бухгалтерія. Головний бухгалтер
або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, забезпечує складання і подання у встановлені строки фінансової
звітності; організує контроль за відображенням
на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; забезпечує перевірку стану
бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
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На наш погляд, для забезпечення ефективного контролю бухгалтерія повинна бути функціонально незалежною та мати відповідні повноваження. Як справедливо зазначав Д. Масс
(1850-1918) "контроль, для того щоб бути дієвим,
має бути ввірений такому органу, який, з одного
боку, мав би відомості про кожен акт і документ,
із другого - користувався б необхідною незалежністю, щоб бути спроможним діяти вільно. Якби
контроль був ввірений особам залежним, на які
адміністрація може чинити тиск, ... то не було б
ніякої гарантії нормальної його роботи" [12, с.
268; 20,с.160].
В країнах Євросоюзу виділяються два
підходи до організації системи внутрішнього
контролю. У Іспанії, Португалії та Франції має
місце так званий "попередній контроль третьої
особи" (third party ex-ante approach). За цим підходом Міністерство фінансів безпосередньо бере
участь у процесі здійснення попереднього контролю через присутність посадових осіб Міністерства фінансів у відповідних міністерствах, які
перевіряють та погоджують управлінські рішення, пов'язані з витрачанням коштів. Так званий
підхід "відповідального менеджменту" (management responsibility approach) наголошує на відповідальності посадової особи, яка здійснює безпосереднє розпорядження асигнуваннями, та керівника відповідних міністерств, відомств тощо. За
цим підходом останні несуть повну відповідальність за належне витрачання виділених на міністерство (відомство) бюджетних асигнувань. Наприклад, у Великобританії Служба внутрішнього
аудиту Міністерства фінансів безпосередньо не
здійснює контроль за доходами та видатками, а
переважно забезпечує створення та належне функціонування ефективних систем внутрішнього контролю на рівні міністерств [15, с. 173; 20, с.160].
В Європі тепер спостерігається тенденція до
переходу від централізованого попереднього exante контролю шляхом надання відповідних дозволів на рух бюджетних коштів, до децентралізованої системи внутрігосподарського exante контролю, що здійснюється окремими відділами, які входять до складу відповідних організацій, але мають функціональну незалежність від
менеджменту [15, с. 173]. На наш погляд, забезпечення функціональної незалежності внутрішніх контрольно-ревізійних управлінь на підприємствах, установах та організаціях є однією з
необхідних передумов ефективної перебудови
існуючого контрольного апарату.
За часом проведення можна виділити попередній, поточний та наступний контроль.
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Попередній контроль передує руху бюджетних
коштів, носить превентивний характер та має на
меті попередити неправильне, нецільове та неефективне витрачання державних коштів. Він
здійснюється при складанні кошторисів, при перевірці дотримання порядку укладення договорів
розпорядниками та відповідності їх умов чинному законодавству, перевірці правильності складання документів на здійснення витрат, отримання та відпуску готівки, перевірці законності
здійснюваних видатків, аналізу співвідношення
обсягів бюджетних асигнувань з фактичними
залишками коштів тощо.
Поточний контроль здійснюється протягом
бюджетного року при проведенні кожної операції в процесі виконання Державного бюджету з
метою забезпечення дотримання відповідних
норм через аналіз, перевірку та обстеження
здійснення відповідних операцій. Одним із завдань поточного контролю є підвищення ступеня
раціонального та ефективного використання
державних коштів.
Наступний контроль проводиться по закінченню проведення відповідних операцій з
мобілізації, розподілу та витрачання державних
коштів і здійснюється з метою перевірки виконання норм, виявлення порушень та проведення
заходів з ліквідації їх наслідків і притягнення
винних осіб до відповідальності. За джерелами
здійснення контролю виділяють (1) фактичний
(матеріальний) контроль, що здійснюється з метою встановлення наявності товарно-грошових
цінностей, відображених у даних бухгалтерського обліку, визначення доцільності дій по придбанню матеріальних ресурсів та їх використанню, та (2) документальний контроль, що передбачає перевірку даних обліку та звітності
(платіжних відомостей, ордерів, чеків, звітів, балансів тощо). В ході здійснення документального
контролю з'ясовується наявність необхідних
фінансових документів, правильність їх складання. На основі аналізу фінансових документів виявляється законність і доцільність здійснення
фінансових операцій [12, с. 268; 20, с.160].
Важливе значення при дослідженні проблем
правового регулювання контролю за виконанням
державного бюджету та вдосконалення бюджетного законодавства України у даній сфері має також
правовий статус контролюючих суб’єктів.
Аналіз розподілу повноважень між органами
державного контролю свідчить про певну незбалансованість та неузгодженість такого розподілу.
Наявним є дублювання функцій різними органами, особливо це стосується органів Державної

податкової служби та Державного контрольноревізійного управління у сфері здійснення контролю за надходженням доходів до Державного
бюджету. Очевидна необхідність перерозподілу
повноважень органів фінансового контролю з
метою підвищення ефективності контролю та
зменшення затрат на його проведення [7; 13, с.
144; 19, с.160]. За статтею 89 Конституції України контроль бюджетного та інших комітетів
Верховної Ради України є похідним від контролю Верховної Ради України та носить підготовчий характер по відношенню до нього [1].
Вважаємо неможливим розширення компетенції
комітетів на рівні закону, яка буде виходити за
рамки підготовчих дій у межах компетенції Верховної Ради. Стаття 89 Конституції України не
надає повноваження комітетам Верховної Ради
України щодо безпосереднього втручання в процес виконання Державного бюджету.
Дієвість та ефективність правозастосування
залежить від чіткого визначення термінів і понять. Наявність декількох різних за змістом і обсягом визначень поняття "перевірки" та її видів
для певних контролюючих органів та відсутність
цих визначень для інших органів контролю ускладнює процес правозастосування та тлумачення
відповідних норм. До того ж відсутній єдиний
порядок правового оформлення результатів перевірки органами контролю. Вважається за доцільне уніфікувати визначення перевірки, інших
методів контролю на стадії виконання Державного бюджету, їх видів тощо та поширити їх
зміст на всі органи фінансового контролю шляхом закріплення в окремому законі "Про фінансовий контроль в Україні", що встановлюватиме
загальні засади організації системи фінансового
контролю в Україні.
З метою підвищення результативності контролю доцільно надати органам контрольноревізійної служби право здійснювати перевірки
на будь-яких підприємствах, установах та організаціях за наявності обов'язкових підстав при
необхідності отримання інформації, що стосується
витрачання коштів Державного бюджету та збереження державного майна [13, с. 144; 19, с.160].
Законодавством установлено обов'язкові
вимоги та обмеження до змісту відповідних договорів, що укладаються розпорядниками і передбачають оплату за рахунок бюджетних коштів,
при цьому в деяких випадках встановлений обов'язок Державного казначейства України перевіряти зміст цих договорів щодо наявності в них
певних умов, тому доцільно було б встановити порядок, відповідно до якого Державне казначейство
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здійснюватиме аналіз договорів на відповідність їх
чинному законодавству в цілому [6].
На сьогодні, у органів контрольно-ревізійної
служби фактично відсутні повноваження застосовувати фінансові санкції за порушення у сфері
обліку та витрачання коштів Державного бюджету, а отже відсутні належні важелі для забезпечення відшкодування або поновлення завданих
державі збитків в результаті відповідних порушень. У зв'язку з цим вважається за необхідне
розширити повноваження контрольно-ревізійної
служби по примусовому застосуванню фінансових санкцій за порушення у бюджетній сфері [3].
Забезпечення функціональної незалежності
внутрішніх контрольно-ревізійних управлінь на
підприємствах, установах та організаціях є
однією з необхідних передумов досягнення максимальної ефективності контролю на стадії виконання Державного бюджету та ефективної перебудови існуючих контрольних механізмів.
З метою підвищення відповідальності посадових осіб розпорядників коштів Державного
бюджету та забезпечення відшкодування ними
можливих збитків та повернення коштів державі
за наявності бюджетних правопорушень, передбачається за доцільне створити механізм застави майна цих посадових осіб на користь державі,
яка автоматично знімається після залишення посади та прийняття рішення незалежним контролюючим органом (наприклад Рахунковою палатою України) про відсутність відповідних порушень [4, с. 212].
Висновки. На сьогоднішній день існує гостра потреба у фундаментальних комплексних
дослідженнях правового регулювання відносин,
які складаються на виконавчий стадії бюджетного процесу – на стадії контролю за виконанням
Державного бюджету України, що має безпосередній вплив на законодавче регулювання
фінансового контролю за процесом в цій галузі.
Необхідною умовою здійснення ефективного
контролю є збалансоване, узгоджене розподілення
повноважень контролюючих органів та чітка правова регламентація всіх аспектів контрольної
діяльності: визначення її меж, методів та форм
здійснення, встановлення правового статусу контролюючих органів, обсягу їх повноважень тощо.
Проголошення Україною незалежності та
перехід від командно-адміністративної системи
до ринкової економіки зумовили необхідність
здійснення реформування в фінансовій та бюджетній сферах. Саме при здійсненні виконання
бюджету реалізуються як безпосередні правові
приписи закону про бюджет і загальні показники
86

затвердженого ним бюджету, так і нормативи,
конкретизовані у відповідних розписах доходів
та витрат, реалізуються всі бюджетно-правові
повноваження державних органів та організацій,
щодо функціонування та всебічного розвитку
нашої держави.
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LAW REGULATION OF CONTROL FOR THE STATE BUDGET EXECUTION IN UKRAINE
Summary
This article is a scientific work by Financial Law, this title of article reflekted the main contents of
theoretical research.
Author of this article show your scientific visions at the main actual questions on the process of the
State budget execution by Financial Law of Ukraine. Scientist give the main attention to the basic
theoretical research on the problems of present-day legislative development. Author make some new
theoretical ideas, which have important practical contents for the impruvment of hte budget’s legislative.
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ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ МІЖБЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ
Постановка проблеми. Результати будьякої фінансової діяльності безпосередньо залежать від ступеня контролю за нею. На сучасному
етапі державного розвитку в бюджетно-фінансовій діяльності держави важливе місце займають міжбюджетні відносини. Поняття міжбюджетних відносин, а також основи правового регулювання та порядку їх здійснення вперше було
закріплене у Бюджетному кодексі України. Значну увагу законодавець приділяє вдосконаленню
системи міжбюджетних відносин. Це свідчить
про вагомість результатів, що очікує суспільство
від здійснення міжбюджетних відносин. Але відсутність належної системи контролю в цій сфері
є перешкодою на шляху до бажаних результатів.
Аналіз ступеня наукової розробки проблеми дозволив зробити висновок, що у сучасній
юридичній науці та практиці не виділяється
окремо міжбюджетний контроль. Визначення
такого поняття не містить і чинне законодавство.
Щоб визначити поняття міжбюджетного контролю, яке б відображало його сутність і специфіку,
що зумовлена існуючою системою міжбюджетних відносин, необхідно: по-перше, дослідити
поняття міжбюджетних відносин та приділити
увагу їх учасникам або суб`єктам; по-друге – виявити відносини, що виникають між визначеними суб`єктами в процесі їх міжбюджетної взаємодії; по-третє - встановити мету здійснення
міжбюджетного контролю. Саме в цьому і полягає мета роботи.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Згідно з ч.1 ст.81 Бюджетного кодексу України,
міжбюджетні відносини – це відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених
Конституцією України та Законами України [1].
Деякі автори визначають міжбюджетні відносини як децентралізовані зв`язки рівноправних, незалежних суб`єктів бюджетних відносин,
діяльність яких, згідно з нормами бюджетного
права, регулюється спеціальними методами, що
розмежовують повноваження щодо надання
споживачам гарантованих бюджетами соціальних послуг [2, с.109]. Відповідно до цього поняття, до суб`єктів міжбюджетних відносин відне88

сені суб`єкти бюджетних відносин. Під суб`єктами бюджетних відносин розуміють їх учасників. Але перелік суб`єктів міжбюджетних відносин значно вужчий, ніж суб`єктів бюджетних
відносин. Наприклад, не є суб`єктами міжбюджетних відносин бюджетні установи як одержувачі бюджетних коштів; не беруть участь у
них головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів та ін. [6, с.188].
Інші автори визначають міжбюджетні відносини як сукупність відносин, що виникають між
органами державної влади та органами місцевого
самоврядування з приводу розмежування і закріплення матеріальних і бюджетних повноважень,
розмежування відповідальності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
процесі реалізації цих повноважень [4, с.87]. На
нашу думку, у наведеному понятті більш детальніше вказані учасники міжбюджетних відносин,
а також привід, з якого вони виникають. Але деякі науковці вважають, що міжбюджетні відносини насправді складаються не між органами
державної влади та органами місцевого самоврядування, а між певними публічно-територіальними утвореннями, тому як справді органи влади
певних ланок вступають до правовідносин міжбюджетного характеру не від свого імені, а від
імені тих публічно-територіальних утворень, які
вони представляють [6, с.121-122].
Виходячи з наведеного, можна виділити наступні ознаки міжбюджетних відносин: 1) до кола
їх учасників належать не всі суб`єкти бюджетних
відносин; 2) органи державної влади та органи місцевого самоврядування в міжбюджетних відносинах виступають від імені адміністративно-територіальних утворень, які вони представляють; 3) завжди позв`язані з фінансовою діяльністю адміністративно-територіальних утворень. На нашу думку,
можна дати таке визначення суб`єктам міжбюджетних відносин: це органи державної влади та органи місцевого самоврядування, що беруть участь у
міжбюджетних відносинах від імені відповідних
адміністративно-територіальних утворень, які вони
представляють.
Фінансовий контроль часто визначають як
контроль за законністю та доцільністю дій у галузі утворення, розподілу та використання коштів держави та суб`єктів місцевого самовряду-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2004. Випуск 236 . Правознавство.

Поняття й особливості міжбюджетного контролю

вання з метою ефективного соціально-економічного розвитку країни та окремих її регіонів [8,
с.83]. Таке поняття відображає сутність фінансового контролю, але мета контролю, що випливає
з цього поняття – ефективний соціально-економічний розвиток країни та окремих її регіонів,
визначена на нашу думку не зовсім конкретно.
Ефективний соціально-економічний розвиток
країни та окремих її регіонів може бути досягнутий тільки при здійсненні комплексу, системи
заходів державного управління, де фінансовий
контроль є лише одним з таких заходів. Останній
може тільки впливати на досягнення ефективного соціально-економічного розвитку.
Інші науковці визначають фінансовий контроль як цілеспрямовану діяльність законодавчих
і виконавчих органів публічної влади і недержавних організацій, спрямовану на забезпечення
законності, фінансової дисципліни і раціональності в ході мобілізації, розподілу і використання
коштів централізованих і децентралізованих
грошових фондів держави з метою найефективнішого соціально-економічного розвитку всіх
суб`єктів фінансових правовідносин [9, с.81].
З цього поняття зрозуміло, що мета фінансового
контролю схожа з вищенаведеним поняттям, але
тут указана спрямованість контролю – забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності..., що доповнює та конкретизує кінцевий результат його здійснення .
Як указують Грачова О.Ю., Соколова Е.Д.,
фінансовий контроль можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних,
муніципальних, громадських та інших господарюючих суб`єктів щодо перевірки своєчасності і
точності фінансового планування, обґрунтованості та повноти надходження прибутків до відповідних фондів коштів, правильності та ефективності їх використання [3, с.34].
Стефанюк І. визначає фінансовий контроль
як систему активних дій, що здійснюються органами державної влади, місцевого самоврядування, суб`єктами господарювання та громадянами
України по стеженню за функціонуванням будьякого об`єкта управління в частині утворення,
розподілу та використання ним фінансових ресурсів з метою оцінки економічної ефективності
господарської діяльності, виявлення і блокування в ній відхилень, що перешкоджають законному й ефективному використанню майна і коштів,
розширеному відтворенню виробництва, задоволенню державних, колективних та приватних
інтересів і потреб, та удосконалення управління
економікою[7, с.4]. На нашу думку, це найбільш

вдале визначення поняття фінансового контролю, у якому вказано критерій системності контрольних дій, визначено загальний перелік контролюючих суб`єктів, а також чітко визначена
його мета.
Що ж до мети фінансового контролю, та варто указати на її визначення А.В.Філіпповим [10,
с.12]. На його думку, мета фінансового контролю
– забезпечення дотримання принципів законності, доцільності та ефективності розпорядницьких
та виконавчих дій з управління, включаючи стадії планування, формування, розподілу та використання державними фінансовими ресурсами,
матеріальними цінностями та нематеріальними
об`єктами, їх зберігання та збільшення для виконання функцій держави.
На нашу думку, метою міжбюджетного контролю повинно бути забезпечення дотримання
вимог чинного бюджетного законодавства та фінансової дисципліни при здійсненні фінансової
діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, які беруть участь
у міжбюджетних відносинах від імені відповідних адміністративно-територіальних утворень,
які вони представляють.
Але суб`єкти міжбюджетних відносин, здійснюють фінансову діяльність не лише в межах
самих міжбюджетних відносин, бо міжбюджетні
відносини – це тільки один з напрямків реалізації
фінансової діяльністі органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, мета регулювання яких полягає в організації раціонального й
справедливого розподілу суспільного багатства
між громадянами і територіальними громадами
із застосуванням методів розподілу, встановлених законодавством України [5, с.253]. Тому
треба визначити, які дії органів влади відповідних адміністративно-територіальних одиниць
охоплюють міжбюджетні відносини.
Відповідно до ч.2 статті 81 Бюджетного кодексу України метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між
повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами України за бюджетами та бюджетними ресурсами, що повинні забезпечувати виконання цих повноважень. Міжбюджетні відносини виникають при розподілі
коштів між адміністративно-територіальними
одиницями з метою реалізації принципу субсидіарності бюджетної системи України, який згідно
пункту 7 статті 7 Бюджетного кодексу полягає в
розподілі видів видатків між державним бюджетом і місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами, та повинен ґрунтуватися на
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максимально можливому наближенні надання
суспільних послуг до їх безпосереднього споживача. Для реалізації цього принципу державою
здійснюється ряд заходів, які передбачають: раціональний розподіл видаткових повноважень;
закріплення прибуткових джерел за окремими
бюджетами; надання коштів окремим бюджетам
у вигляді міжбюджетних трансфертів.
Для реалізації цих заходів суб`єкти міжбюджетних відносин наділяються визначеними повноваженнями і несуть відповідальність за їх
здійснення. Конкретні показники вказаних заходів реалізації принципу субсидіарності бюджетної системи, визначені нормами Бюджетного кодексу та щорічно представницькими органами
влади визначаються у нормативно-правових актах про відповідні бюджети, виходячи із розрахунків, здійснених державними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. При цьому органи законодавчої та виконавчої влади виконують контрольні функції.
Висновки. Враховуючи викладене вище
можна дати наступне визначення поняття „міжбюджетний контроль”: це діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, яка
спрямована на об`єктивне планування міжбюджетних відносин, а також на забезпечення дотримання законності та фінансової дисципліни в
діяльності, що виникає в межах міжбюджетних
відносин між органами державної влади та місцевого самоврядування.
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THE NOTION AND PECULIARITIES OF INTER-BUDGET CONTROL
Summary
The article shows the purpose, and peculiarities of inter-budget control as well as its definition on the
basis of studying the notions “inter-budget relations”, “financial control”.
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ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ЯК ЙОГО ДЖЕРЕЛО
Постановка проблеми. В юридичній літературі теорія принципів права взагалі і бюджетно-правових зокрема, являє собою маловивчену
проблему, в той час як її дослідження має основоположне значення в процесі пізнання бюджетної діяльності держави, вивчення норм бюджетного права і механізму їх реалізації, правозастосовної і правотворчої діяльності. В принципах
бюджетного права в концентрованому виді виражено суть, зміст і найважливіші основи цієї
підгалузі фінансового права, вони являють собою вихідні нормативно-керівні начала правового регулювання бюджетної діяльності держави і
в своїй сукупності доповнюють, конкретизують і
збагачують об’єктивні суспільні відносини у
сфері публічних фінансів.
Ступінь наукової розробки проблеми. Серед численних праць з фінансового (в тому числі
і бюджетного) права, місце принципам цієї галузі права майже не відводиться. Більше того, в
деяких нових підручниках і навчальних посібниках взагалі не згадується про таку категорію як
“джерела фінансового права” [5, с.9; 20, с.18-19].
Радянська правова доктрина, визначаючи важливу роль принципів права у правотворчості і правозастосуванні, водночас не визнавала за ними
статусу джерела права в буквальному розумінні
слова. Це аргументувалось тим, що принципи
права не мають власної форми вираження, а володіють формою того акта, складовою частиною
змісту якого вони є. Справа в тому, що за умов
ототожнення права і закону, яке мало місце у
радянський період, загальні начала і смисл законодавства належало виводити тільки із самого
законодавства, а не з абстрактної „вищої ідеї”.
На такій позиції розуміння принципів права як
його джерела стоїть П.С.Пацурківський [12; 13].
Зокрема, вчений в якісно новій формі пояснив
місце принципів у всій системі джерел права та
навів достатні підстави для висновку про те, що в
якості одного з найважливіших джерел фінансового права держави виступають у сукупності його галузеві принципи [14; 16] та принципи окремих інститутів фінансового права, зокрема бюджетного [15]. Також варто відзначити відому
російську вчену Ю.О.Крохіну, яка у монографії
“Бюджетное право и российский федерализм”
присвятила цій проблемі значну кількість сторі-

нок, наголошуючи на тому, що основоположним
принципом бюджетного права Росії є принцип федералізму, і його належить віднести до найважливішого джерела бюджетного права [7, с.27-53].
Мета статті полягає у тому, щоб на основі
досягнень фінансово-правової теорії та практики
з’ясувати правову природу принципів бюджетного права України, визначити, яке місце вони
займають у системі джерел бюджетного права.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Загальновідомо, що пріоритетним, головним,
системоутворюючим джерелом бюджетного права, є Конcтитуція України. Це єдиний нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили, який
є Основним Законом (lex fundamentales). Норми
конституції є нормами прямої дії. Закони та інші
нормативно-правові акти приймаються на основі
конституції України і повинні їй відповідати.
Така ключова роль Основного Закону серед бюджетного права – не специфіка України, а типове
явище для багатьох країн. Так, сьогодні під верховенством закону в більшості цивілізованих
країн світу розуміють, насамперед, верховенство
конституції [18, с.152]. Конституцію визначають
як центр [19, с.78-79], ядро правової системи [10,
с.185], джерело держави [25, с.65-66] і т.д. Наша
правова система базується на визнанні принципу
верховенства Конституції і законів.
Конституційні норми встановлюють і прямо
визначають джерела права, система котрих відображається і у бюджетному праві. За допомогою
конституційних норм (поряд із фінансовими нормами) здійснюється регулювання бюджетних
відносин. Деякі норми Конституції визначають
повноваження вищих органів законодавчої і виконавчої влади в галузі бюджету. Так, п. 4 статті
85 Конституції України встановлює, що затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за його виконанням,
прийняття рішень щодо звіту про його виконання належать до повноважень Верховної Ради
України [1].
В статті 92 Конституції України зазначено
також, що виключно законами України встановлюється Державний бюджет України та бюджетна система України [1]. Статтею 95 нова Конституція встановлює засади бюджетної системи:
справедливий і неупереджений розподіл суспі-
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льного багатства між громадянами і територіальними громадами. Виключно Законом „Про Державний бюджет України” визначаються будь-які
видатки держави на загальносуспільні потреби,
розмір і цільове спрямування цих видатків. Конституційна норма встановлює, що держава прагне до збалансованості бюджету України і вимагає регулярного оприлюднення звітів про доходи
і видатки Державного бюджету [1]. Ці основоположні начала бюджетного права, закріплені в
Конституції, доцільно, на нашу думку, віднести
до своєрідної групи джерел і назвати „принципами бюджетного права”. „Бюджетно-правові
принципи встановлюють основоположні, конструктивні орієнтири в розвитку інститутів бюджетного права, визначають напрямок розвитку
бюджетного законодавства”, – слушно зауважує
російська вчена Ю.А.Крохіна [7, с.27].
Ми цілком підтримуємо думку тих авторів,
котрі вважають, що в сучасних умовах приступити до дослідження галузевих принципів з позиції науки фінансового права буде досить важко
через те, що той блок правових принципів галузевого значення, котрий повинен бути закріплений безпосередньо в загальній частині галузевого акта, не створений у зв’язку з відсутністю
єдиного кодифікаційного акта, який би належно
оформив основи правового регулювання відносин
у сфері фінансової (а отже і бюджетної) діяльності
держави [23, с.343-344]. У зв’язку з цим необхідно
взяти до уваги пропозицію О.Н.Горбунової щодо
створення закону „Про фінанси” [4, с.32], в преамбулі котрого і було б доцільно закріпити принципи
фінансового права.
На нашу думку, принципи бюджетного права як підгалузі права мають свої особливості і
зміст, зумовлені специфікою відповідного правового регулювання, а також особливостями бюджету як провідної ланки фінансової системи
(його централізованим і загальним характером) і
являються вираженням фінансово-правових вихідних положень.
Принципи бюджетного права утворюють різновид фінансово-правових норм – норм принципів [8, с.73]. Найважливішою рисою вихідних
положень бюджетного права належить вважати
їх перспективний характер [7, с.33], оскільки
„вони виражають не тільки існуючі відносини,
але й перспективні тенденції розвитку суспільства … включають програмні положення, відправні ідеї-задачі” [24, с.146].
Різниця між нормами бюджетного права і
принципами (даний висновок зроблений на основі загальнотеоретичного підходу до розмежу92

вання принципів і норм права) [3, с.134-137; 11,
с.35-44] полягає в тому, що принципи не завжди
мають певну техніко-юридичну структуру, тобто
не містять санкцію, і, як правило, гіпотезу чи
диспозицію; бюджетно-правові принципи мають
найбільшу ступінь узагальнення й абстрагування
нормативних приписів, що зумовлює їх конкретизацію і деталізацію за допомогою правових
норм; принципам бюджетного права властива
значна стійкість, стабільність, фундаментальний
характер, на їх основі формується не тільки бюджетне право як підгалузь фінансового права,
але й інститути бюджетного права [7, с.33]. Щоб
бути принципами бюджетного права, правові
норми повинні володіти особливими, тільки їм
властивими, ознаками, що відрізняє їх від інших
правових норм, які регулюють бюджетну діяльність держави й органів місцевого самоврядування. До таких ознак указаних правових норм
можна віднести те, що вони передбачають найбільш загальні і найбільш важливі сторони бюджетної діяльності і при цьому є початковими,
тобто не виходять із інших норм, а навпаки, самі
визначають зміст і суть інших бюджетноправових норм, що регулюють різні інститути
бюджетного права [7, с.34].
Отже, наведених аргументів, на нашу думку,
досить, щоб говорити про забезпечення основоположних начал (принципів) бюджетного права
вагомими місцем серед джерел. За допомогою
взаємодії принципів права з предметом і методом
бюджетно-правового регулювання досить чітко
уявляється системоутворююча роль цієї категорії
в системі бюджетного права. Зміст принципу зумовлений діалектичними протиріччями в предметі і в науковій свідомості, оскільки принципи
виникають як результат і засіб вирішення таких
протиріч [17, с.39].
На жаль, на відміну від більшості норм бюджетного права, бюджетно-правові принципи не
завжди чітко й однозначно сформульовані в законодавстві, що тягне за собою негативні наслідки в правозастосовчій діяльності і відображається на основоположних ідеях інших інститутів
фінансового права. Тому ми вважаємо, що законодавцю треба дуже серйозно підійти до питання
закріплення принципів бюджетного права в законодавстві, бо декларативного їх проголошення, не
досить, а втілення принципів у конкретні бюджетні
правовідносини – дуже важлива.
В юридичній літературі аргументовано відзначається, що оптимальний варіант розв’язку
даної проблеми полягає в найбільш повному закріпленні основних начал у конституційному
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законодавстві, що надасть їм особливої стабільності й універсальності [24, с.150]. А це так необхідно в бюджетній діяльності держави. Тому
для внесення ясності пропонуємо побудувати
певну систему взаємопов’язаних бюджетно-правових начал. Виходячи із загальних наукових концепцій [21, с.77-82; 6, с.27], досвіду інших країн (у
Росії, наприклад, цьому питанню вже приділена
значна увага) [7, с.36], а також аналізу Конституції
України та бюджетного законодавства, пропонуємо скласифікувати так: 1. За джерелом нормативного закріплення: а) встановлені Конституцією
України; б) встановлені бюджетним законодавством. 2. За сферами дії, тобто ті, що поширюються на: а) всі інститути бюджетного права (загальні); б) окремі інститути бюджетного права
(інституційні).
У першій класифікаційній групі принципів
бюджетного права до числа вихідних положень
встановлених Конституцією України, можна віднести унітарність [1, Ст.2]; конституційна вимога
оформлення бюджету актом, який приймається
представницьким органом влади [1, Ст.85]; рівноправність суб’єктів у бюджетній діяльності
держави [1, Ст.21]; верховенство закону [1, Ст.
92]; розподіл функцій у галузі бюджетної діяльності на основі розподілу законодавчої й виконавчої влади [1, Ст.96-97]; самостійність бюджетної діяльності органів місцевого самоврядування [1, п. 4-5 Ст. 119]. Конституційні принципи
бюджетного права є нормами прямої дії. Це
означає право учасників бюджетної діяльності на
безпосереднє застосування даних норм без внесення відповідних доповнень до бюджетного законодавства.
У другій класифікаційній групі принципів
бюджетного права до числа загальних слід, на
нашу думку, віднести: періодичність (циклічність, щорічність) виникнення бюджетних відносин [2, Ст.3]; принцип єдиного нормативного
регулювання бюджетних відносин [2, Ст.4]; єдність групування доходів і видатків усіх рівнів бюджетної системи України, а також джерел фінансування цих бюджетів на основі бюджетної класифікації [2, Ст.8-11]; принцип гласності [2, Ст.28];
невідворотність відповідальності за порушення
бюджетного законодавства [2, глава 18].
В залежності від сфери дії принципи бюджетного права можна розділити за інститутами бюджетного права, в яких ці принципи діють. Такі
особливі групи утворюють: а) принципи бюджетної системи України: принципи єдності; збалансованості; самостійності; повноти; обґрунтованості; ефективності; субсидіарності; принцип ці-

льового використання бюджетних коштів; принцип справедливості і неупередженості; публічності і прозорості та принцип відповідальності учасників бюджетного процесу [2, Ст.7]; б) принципи міжбюджетних відносин. До їх числа відносяться: розподіл і закріплення видатків бюджетів
за певними ланками бюджетної системи [2,
Ст.81-86]; розподіл фінансових нормативів бюджетної забезпеченості [2, Ст.15] та ін.; в) принципи бюджетного процесу. Аналіз бюджетного
законодавства дозволяє віднести до них послідовність вступу в бюджетну діяльність органів виконавчої та законодавчої влади [2, Ст.32; 2, Ст. 40];
казначейське виконання бюджету [2, Ст.48]; щорічність бюджету [2, Ст.3]; публічність і гласність [2,
Ст.28]; імунітет бюджетів [2, Ст.55].
Висновки. Виходячи з теоретичних знань,
досягнень фінансово-правової науки, можна визначити принципи бюджетного права як теоретично обґрунтовані й нормативно закріплені
основоположні начала (ідеї, вимоги) суті бюджетного права, що складають його головний
зміст, визначають загальний напрямок правового регулювання бюджетної діяльності держави
та органів місцевого самоврядування і спрямовують бюджетну діяльність на досягнення завдань, що стоять перед нею. В даному визначенні підкреслюється імперативний характер принципів бюджетного права, їх наукове обґрунтування,
нормативне вираження, а також обов’язковість для
всіх суб’єктів бюджетної діяльності. Принципи бюджетного права є його джерелом.
Саме в цих умовах бурхливого розвитку бюджетної діяльності, а також закріплення ряду
принципів бюджетного права в Конституції
України, без сумніву, наукової і практичної цінності набуває розробка поняття „конституційні
основи бюджетної діяльності держави”. У фінансово-юридичній літературі термін „конституційні основи” широко використовується [21,
с.49; 22, с.30; 9, с.30], тому потрібно використовувати його і при розгляді теоретичних питань
бюджетного права. У зв’язку з цим і доцільно
виділити й узагальнити норми Конституції, що
відносяться до бюджетної діяльності держави, в
окрему главу.
Отже, Основний Закон нашої держави містить концентроване нормативне вираження бюджетно-правових начал. Важливо при цьому
пам’ятати, що Конституція України не може і не
повинна прагнути до всеохоплюючого детального регулювання (виділено нами – Т.П.), оскільки сутність Основного Закону в основному
виражається в стабільності і довгостроковості, а
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конкретизація правового регулювання бюджетних відносин здійснюється іншими джерелами
бюджетного права.
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THE PRINCIPLES OF BUDGETARY LAW AS ITS SOURCES
Summary
The essense and legal nature of law source are considered from new (for the domestic legal science)
positions, new definition of this key category of jurisprudence is given, the contents of basic branch principles of Budgetary Law and its sence as the source of Budgetary Law are uncovered.
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ПОНЯТТЯ “НЕПОДАТКОВІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ”
Постановка проблеми. Серед неподаткових
доходів державного бюджету особлива роль належить обов’язковим платежам, погляди на які за
останні роки в науці фінансового права суттєво
змінилися. Багато з них, які до початку 90-х років ХХ століття однозначно розглядались і законодавцем, і науковцями як неподаткові, були
віднесені до нової групи платежів – “платежі податкового характеру” [3, с.71]. Самі ж неподаткові обов’язкові платежі почали визначати як
платежі, які не входять до податкової системи
України, однак наділені рисами обов’язкових
платежів і встановлені законодавством, відмінним від податкового [11, с.169]. Деякими вченими навіть висловлюється думка, що до обов’язкових платежів належать і платежі, які сплачуються на виконання цивільно-правової угоди [6,
с.6]. Однак у цьому випадку доречніше буде говорити про платіж обов’язкового характеру.
Обов’язковості він набуває в силу договору між
суб’єктами, які виступають як рівноправні сторони. В Російській Федерації деякими науковцями та Конституційним Судом відстоюється позиція, що всі публічно-правові платежі належить
розглядати як податкові. Навіть використовується для їх позначення термін “квазі-податки” [1,
с.6]. А введення їх повинно здійснюватись у порядку, передбаченому Конституцією для податкових законів. Фактично відкидається можливість існування неподаткових обов’язкових платежів [14, с.6-8]. Крім платежів, які надходять до
бюджету чи державного позабюджетного фонду,
існують неподаткові платежі у вигляді зборів, плати, які сплачуються на користь суб’єкта публічної
влади, що не належить до органів державної влади
чи місцевого самоврядування. За кордоном такі
платежі отримали назву “парафіскалітети” [2, с.4647]. Вони існують майже у кожній країні незалежно від негативного їх сприйняття науковцями.
Від правильного визначення місця кожного
виду платежу в системі доходів суб’єктів публікної влади та, зокрема, в системі обов’язкових
платежів, залежить порядок його встановлення
та введення, підстави справляння та стягнення.
З цією метою необхідно провести чітку межу між
окремими видами платежів, основою якої повинні стати не лише позиція законодавця, але і
юридична природа та економічний зміст цих

платежів. Як справедливо зазначає С.В. Разгулін,
назва податкового платежу повинна законодавчо
формулюватися на основі його сутності, а не навпаки [12, с.145]. Відповідно, закріплення чи незакріплення законодавцем у Законі України “Про
систему оподаткування” того чи іншого виду
платежу не повинно ставати визначальною умовою віднесення його до податкових чи неподаткових обов’язкових платежів.
Ступінь наукової розробки проблеми. Питання критеріїв розмежування податків і неподаткових обов’язкових платежів, визначення останніх, не обійшли увагою науковці, як у радянський, так і пострадянський період. До цієї теми
зверталися Бризгалін А.В., Вінницький Д.В., Воронова Л.К., Гаврилюк Р.О., Кучерявенко М.П.,
Левкович В.В., Пацурківський П.С., Пепеляєв
С.Г., Пришва Н.Ю. та інші. Однак незважаючи на
значну увагу вчених, деякі питання залишаються
малодослідженими, інші потребують вироблення
нових підходів до дослідження. Насамперед, це
стосується визначення неподаткових обов’язкових
платежів з погляду юридичної природи та економічного змісту, встановлення їх суттєвих особливостей та відмінностей у порівнянні з іншими видами
доходів суб’єктів публічної влади.
Мета статті. Автор ставить перед собою завдання проаналізувати особливості неподаткових обов’язкових платежів, провести їхнє розмежування у порівнянні з податками та запропонувати власне визначення.
Виклад основного матеріалу. Розмежування між податками та неподатковими обов’язковими платежами іноді складно провести, і цей
поділ, як неодноразово підкреслювалося українськими вченими, найполемічніший у фінансовій
науці [5, с.276]. Пояснюється це наявністю у них
багатьох спільних ознак. Найістотнішими з яких
є, перш за все, публічний характер, як зазначають П.С. Пацурківський та Р.О. Гаврилюк:
“Умовою успішного виконання владою властивих їй функцій є забезпечення її фінансових потреб. Багатоаспектний підхід до аналізу фінансових потреб держави і місцевого самоврядування
дозволяє виділити, як мінімум, два рівні цих потреб – первинні і вторинні. Первинні потреби
обмежуються рамками, що забезпечують власне
існування влади. В цих рамках вона веде свою
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фінансову діяльність винятково в безумовній,
категоричній імперативній формі, в основному у
формі оподаткування. Забезпечивши своє існування, влада використовує також і більш м’які,
умовні форми розподілу тягаря публічних видатків”[9, с.43]. Одними з яких є неподаткові обов’язкові платежі. І по-друге, це односторонній
характер встановлення – з платниками неподаткових обов’язкових платежів, як і з платниками
податків, не узгоджується встановлення таких
платежів, їхня ставка (розмір) і порядок сплати.
Але незважаючи на ці спільні ознаки, податки і неподаткові обов’язкові платежі мають ряд
суттєвих відмінностей. Як справедливо зазначає
О.Музика, “Різноманітність видів і груп бюджетних доходів дозволяє класифікувати їх за різними підставами – за суб’єктами та об’єктами відносин, що виникають, за бюджетним призначенням, формами, методами та умовами залучення
коштів тощо. Очевидним є те, що певну теоретичну і практичну користь може дати лише та класифікація, в основу якої закладено загальні, найбільш суттєві критерії” [7, с.68]. До початку 90-х
років науковці поділяли доходи суб’єктів публічної влади на податкові та неподаткові в залежності від їх юридичної природи, зумовленої формою власності та в залежності від форми платежів і методів їх справляння [13, с.223]. Однак
на сьогодні цих критеріїв для розмежування доходів суб’єктів публічної влади недостатньо. Усвідомлюючи цю проблему, сучасні науковці виділяють нові критерії відмежування цих платежів, зокрема процедуру встановлення та введення [11, с.172].
Виходячи з вище зазначених критеріїв, найбільш поширеною є наступна класифікація неподаткових доходів: а) платежі за використання
природних ресурсів та надр; б) платежі за надання державними органами послуг; в) платежі по
соціальному страхуванню; г) доходи штрафного
та компенсаційного характеру; д) платежі від
використання державного чи комунального майна [4, с.168-173]. Всі ці групи неподаткових доходів, за винятком останньої, мають публічноправовий характер та є обов’язковими для платників. Тому їх можна об’єднати, на нашу думку,
терміном “неподаткові обов’язкові платежі”.
В теорії фінансового права, вказуючи на
відмінність між податками та неподатковими
обов’язковими платежами, виділяють ряд особливостей останніх. По-перше, на відміну від податків, які мають лише нецільовий характер, неподаткові обов’язкові платежі можуть мати як
нецільовий, так і цільовий характер, тобто мо96

жуть перераховуватися не тільки до бюджетів, а
й до різноманітних державних цільових фондів і
навіть на рахунки державних органів, установ (у
визначеній пропорції), які надають чи вчиняють
певні дії на користь платників. Наприклад, у ст. 2
Закону України “Про державний бюджет на 2004
рік” серед доходів Державного бюджету України
названо консульський збір. Кошти, отримані за
вчинення консульських дій на території України,
в повному обсязі, та дев’яносто відсотків коштів,
отриманих за вчинення цих дій за межами України, зараховуються до загального фонду бюджету. В цій частині збір є нецільовим платежем.
Інші десять відсотків збору, зібраного за межами
України, відповідно до статті 14 цього Закону
спрямовуються до спеціального фонду бюджету.
Ця сума має цільове призначення. Її використання буде здійснюватись Консульською службою
України на покриття витрат, пов’язаних з функціонуванням цієї служби.
Наступною особливістю неподаткових обов’язкових платежів, яка виділяється в науковій
літературі, у порівнянні з податками, є їх, як правило, компенсаційний, відплатний характер. Залежно від виду неподаткового обов’язкового
платежу, ця риса може проявлятися або у вигляді
повної відплатності, або часткової (державне мито, штрафи за порушення законодавства, плата за
використання природних ресурсів та інші). Неподатковий обов’язковий платіж може бути і
безвідплатним. В окремих випадках надання послуги публічно-правового характеру може здійснюватись і без сплати відповідної суми збору чи
іншого обов’язкового платежу. Наприклад, від
сплати державного мита на підставі п.18 ст.4 Декрету КМУ “Про державне мито” звільняються
інваліди. Уповноважені державою органи при
вчиненні на користь цих осіб дій та за видачу
документів, що мають юридичне значення, не
справляють державного мита. В цілому ж вартість послуг держави дуже рідко збігається з ціною, заплаченою за них платником. Тому доречніше говорити про індивідуальну безеквівалентність неподаткових обов’язкових платежів.
Неподаткові обов’язкові платежі, як і податки, мають обов’язковий характер, але ця обов’язковість може проявлятися по-різному, перш за
все у різних юридичних наслідках. Щодо деяких
неподаткових обов’язкових платежів законодавець, як і щодо податків, виходить з первинної
добровільності сплати, і лише у випадку невнесення платежу у визначений у законодавстві
строк, недоїмка, на яку перетворюється цей платіж, може бути стягнена примусово. Прикладом
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може слугувати збір на обов’язкове державне
пенсійне страхування. Наслідком несплати інших неподаткових обов’язкових платежів буде
не примусове вилучення відповідних грошових
коштів, а відмова у здійсненні на користь особи
певних юридично-значимих дій. Наприклад, відмова у видачі ліцензії на здійснення певного виду діяльності, відмова в реєстрації. Але незастосування санкції, пені за несплату неподаткового
обов’язкового платежу, як слушно зазначає
С.Г.Пепеляєв, не означає відсутності інших негативних наслідків для його платника [10, с.16].
Наслідки несплати можуть полягати у неможливості реалізації основних прав, гарантованих
Конституцією України: права на судовий захист,
права на зайняття підприємницькою діяльністю,
права на вільну реалізацію своїх здібностей та
інших. У випадку здійснення певної діяльності
без внесення вказаної плати настає відповідальність, передбачена, як правило, адміністративним законодавством. Якщо дозвіл чи ліцензія
були надані на умовах відстрочки платежу, то до
недобросовісного платника можуть бути застосовані і заходи примусу.
Значна кількість неподаткових обов’язкових
платежів (державне мито, різноманітні збори,
плати тощо) сплачується одноразово при зверненні до держави (уповноважених нею органів),
органів місцевого самоврядування за вчинення
певної дії на користь платника. На разовому, випадковому характері для платника та незначних
розмірах акцентує увагу В.М. Опарін, характеризуючи збори [8, с.92]. Однак Державна податкова
адміністрація України дотримується іншої думки, визначаючи збір як регулярний платіж, про
що неодноразово наголошувалось в її актах.
Правовідносини, які виникають між державою, з
одного боку, і платниками податків – з іншого, є
значно складнішими. Обов’язок сплати податку,
як зазначає В. Левкович (за рідкими винятками),
не є обов’язком одномоментним, таким, що припиняється, не повторюється періодично, а є
обов’язком, який триває залежно від того, чи
продовжує існувати той об’єкт оподаткування,
що встановлений законом [5, с.278]. Податковий
обов’язок триває, періодично відновлюючись,
доки існує той факт (об’єкт оподаткування), який
служить підставою для сплати податку згідно із
законом. Зі сплатою податку не настає вчинення
будь-якої дії з боку держави в інтересах того, хто
заплатив податок.
Платниками неподаткових обов’язкових
платежів можуть виступати як юридичні так і
фізичні особи. Причому, якщо до сплати подат-

ків залучаються всі юридичні особи та громадяни (за винятком тих, які користуються пільгами),
то питання про коло платників неподаткових
обов’язкових платежів вирішується інакше. Їх
сплачують, за окремими винятками, не всі юридичні та фізичні особи, а лише ті, які звертаються до органів публічної влади за вчиненням певних юридично-значимих дій, або ті юридичні та
фізичні особи, до яких були застосовані уповноваженими органами штрафні санкції.
Юридичні і фізичні особи стають платниками неподаткових обов’язкових платежів у більшості випадків у зв’язку зі своїм волевиявленням, звертаючись до відповідних владних органів за вчиненням певних дій. Проте у деяких випадках вони повинні звертатися до органів влади
в обов’язковому порядку, наприклад – для видачі, обміну паспорта громадянина України. Правовою підставою для сплати податку, навпаки,
не є звернення будь-якої особи до органу публічної влади чи його посадової особи, що породжує
певну дію з їхнього боку. Податок сплачується
особою незалежно від її волевиявлення, тому що
держава визнає за необхідне вимагати від неї певної суми коштів на користь суб’єкта публічної
влади для покриття публічних видатків та у
зв’язку з тим, що ця особа володіє певним майном, одержує доходи.
Одним з обов’язкових суб’єктів податкових
правовідносин є фінансовий орган, який представляє інтереси держави в цілому – орган державної податкової служби. Справляючи неподаткові обов’язкові платежі, від імені держави досить часто виступає не спеціалізований фінансовий орган, а інші органи, установи, організації,
основною метою діяльності яких не є справляння
обов’язкових платежів. Наприклад, основним
завданням суду є здійснення правосуддя, а не
справляння державного мита.
Висновки. Зазначені особливості неподаткових обов’язкових платежів мають загальний
характер і можуть бути застосовані до всієї сукупності цих доходів загалом. Якщо взяти конкретний вид неподаткового обов’язкового платежу,
то деякі з цих ознак не будуть їх стосуватися. Це
пояснюється тим, що ці доходи відзначаються
великою різноманітністю і відрізняються за методами і формами справляння, джерелами, суб’єктами платежів та іншими підставами. У
зв’язку з цим, можна запропонувати таке, хоч і
досить загальне визначення неподаткових обов’язкових платежів: “платежі, які за юридичною
природою та економічним змістом не є податками, однак наділені рисами обов’язкових платежів
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та сплачуються з метою забезпечення платоспроможності чи покриття витрат суб’єктів публічної влади”.
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ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО ОБОВ’ЯЗКОВОГО ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ
Постановка проблеми. Принципи права це загальнообов’язкові початкові нормативноюридичні положення, які відрізняються універсальністю, загальною значимістю, вищою імперативністю, визначають зміст правового регулювання і виступають критерієм правомірності поведінки і діяльності учасників регулюючих правом відносин. Принципи права виступають в
якості своєрідної несучої конструкції, на основі
якої формуються правові норми, інститути та
галузі. В даний час коли в нашій державі страхові правовідносини взагалі, а особливо інститут
державного обов’язкового страхування, набувають стрімких темпів розвитку, розширюється
нормативно-правова база, неможливо обійти питання, які саме принципи лежать в основі даного
правового інституту, оскільки саме від них залежить, в якому напрямку буде здійснюватись законодавча робота з утворення нових законопроектів, які в подальшому і будуть регулювати суспільні відносини з приводу державного обов’язкового особистого страхування.
Ступінь наукової розробки
проблеми.
Складний характер правовідносин при обов’язковому страхуванні, участь у цих правовідносинах державних органів спричинив виникнення з
цього приводу спору вчених щодо галузевої належності інституту обов’язкового страхування.
Райхер В.К. [7], Граве К.А., Лунц Л.А. [4] відносять цей інститут до цивільно-правового регулювання, Брагінський М.І. [3] не погоджується з
такою думкою і вважає, що по обов’язковому
страхуванню виникають правовідносини різної
галузевої приналежності (одні з них являються
(більшість) цивільно-правовими, інші фінансовоправовими). На думку М.В. Гордона [6], правовідносини по обов’язковому страхуванню виходять за межі цивільного права і є предметом вивчення фінансового права. Автор же відносить
інститут державного обов’язкового особистого
страхування до інституту фінансового права, тому і вважає за доцільне розглянути питання
принципів державного обов’язкового особистого
страхування.
Мета статті. Автор ставить перед собою за
мету дослідити, які саме принципи поширюються на інститут державного обов’язкового особистого страхування.

Виклад основного матеріалу. Говорячи про
принципи, першочергово зупинитись на загальноправових (загальних чи основних) принципах, які належать усім галузям права, які відображають природу, якісну своєрідність права в
цілому. До них відносяться: принцип гуманізму,
принцип рівності громадян перед законом, принцип демократизму, принцип законності, принцип
справедливості. Визначаючи державне обов’язкове страхування як окрему ланку фінансової
системи України та як самостійний інститут фінансового права, можна прийти до висновку, що
на правовідносини по державному обов’язковому страхуванню поширюються загальногалузеві
принципи фінансового права. Основний зміст
цих принципів визначається Конституцією України [1] та конкретизується в нормах фінансового
права. Серед них можна виділити такі, прийнятні
для страхування, галузеві принципи:
1. Принцип пріоритету публічних інтересів у
правовому регулюванні відносин у сфері обов’язкового страхування. Цей принцип дозволяє
використання фінансово-правових інститутів з метою державного регулювання економіки в цілому
(правовідносини з державного обов’язкового страхування, зокрема), виходячи з необхідності задоволення загальносуспільних потреб. У кінцевому результаті реалізація даного принципу відображається на приватних інтересах особи.
2. Соціальне спрямування правовідносин по
державному обов’язковому страхуванню. Сутність даного принципу зводиться до того, що
страховій охороні при обов’язковому страхуванні підлягають найбільш пріоритетні сфери суспільного життя (майнове страхування авіаційних
суден, особисте страхування певних громадян,
медичне страхування). Для реалізації вищезазначених заходів зі страхування соціально значимих і
пріоритетних об’єктів державі необхідна концентрація фінансових ресурсів і спрмування їх на відповідні цілі, тобто здійснення фінансової діяльності з певним цілеспрямуванням.
3. Принцип гласності. Його основи закладені
в Конституції України, де передбачене обов’язкове оприлюднення будь-яких нормативноправових актів, які регулюють права, свободи та
обов’язки людини та громадянина. Так, Т. Гоббс
[5, с.419] зазначав: «Знання законів людьми за-
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лежить від законодавця, який зобов’язаний їх
оприлюднити, інакше це не закони». Цей принцип цілком застосовується при державному
обов’язковому страхуванні.
4. Принцип плановості виражається в тому,
що діяльність держави та органів місцевого самоврядування з формування, розподілу та використання фінансових ресурсів, необхідних для
організації державного обов’язкового страхування, здійснюється на підставі фінансових планів,
розроблених у відповідності з державними місцевими програмами, а також іншими формами фінансового планування, до яких відносяться розробка і затвердження бюджетів різних рівнів.
5. Принцип законності означає необхідність
суворого дотримання вимог фінансово-правових
норм усіма учасниками правовідносин при державному обов’язковому страхуванні, включаючи
органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та
громадян. Даний принцип випливає з Конституції України, яка визначає Україну як правову
державу. За порушення фінансово-правових
норм у сфері державного обов’язкового страхування застосовується юридична відповідальність.
Обов’язковому страхуванню як самостійному
фінансово-правовому інституту поряд із загальногалузевими принципами притаманні і спеціальні принципи, які розкривають його сутність і
визначають його місце в системі соціальноекономічних відносин. Отже, обов’язкову форму
страхування відрізняють такі принципи:
1. Виникнення в силу закону. Обов’язкове
страхування встановлюється законом, відповідно
до якого страховик зобов’язаний застрахувати
зазначені законодавцем об’єкти, а страхувальники – вносити належні страхові платежі. Закон, як
правило, передбачає: перелік об’єктів, що підлягають обов’язковому страхуванню; обсяг страхової відповідальності; рівень і норми страхового
забезпечення; порядок установлення тарифних
ставок чи середні розміри цих ставок з наданням
права диференціації на місцях; періодичність внесення страхових платежів; основні права й обов’язки сторін; покладає проведення обов’язкового
страхування на державні страхові органи.
Зазначимо, що регулювання правовідносин
імперативними нормами не виключає можливості подальшої регламентації їх за допомогою договору. Однак у даному випадку мова йде не про
те, яким конкретно документом повинні оформлятися відносини з обов’язкового страхування, а
про можливість надання учасникам даних пра-
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вовідносин певної ініціативи та самостійності у
вирішенні тих чи інших питань.
2. Принцип примусовості та обов’язковості. Примусовий принцип цілком доречний там,
де інтереси загального блага, державна і суспільна користь вимагає цього, де відсутня передбачуваність як суб’єктивна перешкода до страхування. Нерідко об’єктивною перешкодою є неспроможність, бідність. Вільна угода повинна
бути виключена особливо в тих випадках, коли
суб’єкту страхування доводиться стикатися з деякими труднощами або коли він зовсім не здатний платити чи платіжна спроможність його мінімальна, так що раціональне і серйозне виконання страхування немислиме. Примусове (обов’язкове) страхування припустиме тільки тоді,
коли за допомогою добровільного страхування
не можна нічого досягти чи принаймі не можна
одержати необхідного ефекту. Обов’язковість
полягає в тому, що дана форма страхування виникає в силу імперативної вказівки закону і не
пов’язана з можливістю сторін здійснити вільне
волевиявлення щодо вступу у страхові правовідносини, сторони повинні виконувати приписи
закону, за відхилення від яких настає юридична
відповідальність. Проте принцип обов’язковості
виходить за межі обов’язкового страхування як
однієї з форм страхування. Обов’язковість має
місце і при добровільному страхуванні. Але в
даному випадку вона носить інший зміст і переслідує інші цілі. На думку деяких авторів, при
добровільному страхуванні повним правом вибору володіє тільки страхувальник. Страховик
же зобов’язаний укласти договір страхування з
будь-яким страхувальником, що звернувся до
нього з пропозицією про укладення страхового
договору, що відповідає вимогам закону і правилам страхування [10, с.45-47]. Це робить добровільне страхування, власне кажучи, односторонньо-обов’язковим, тобто обов’язковим для страховика, хоча для укладення страхового договору
страхові правовідносини все-таки не виникають.
Проте ЗУ «Про страхування» містить положення,
що у практичному розрізі зводить нанівець
принцип обов’язковості на стороні страховика.
Згідно зі ст. 17 Закону: «При укладанні договору
страхування страховик має право запросити у
страхувальника баланс чи довідку про фінансове
положення, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою)» [2]. Доцільність такої норми важко визнати. Договір страхування, будучи реальним зобов’язанням, набуває реальної законної
сили після внесення страхового платежу, тому
його дія залежить у більшому ступені від пово-
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дження страхувальника. При порушенні страхувальником своїх зобов’язань договір страхування
не здобуває законної сили чи за певних умов припиняє свою дію. Фінансове положення страхувальника не впливає істотно на інтереси страховика.
3. Обов’язкове страхування – універсальне. Принцип універсальності страхування вперше був сформульований В.К. Райхером. Під універсальністю розуміється широта сфери страхування, зумовлена за колом страхувальників, за
колом страхових об’єктів, за колом страхових
випадків [7, с.236].
Обов’язкове страхування виникає незалежно
від волі учасників страхових правовідносин. Воно поширюється на всіх осіб, що по загальних
ознаках зазначені в законі. Ним охоплюється одночасно всі зазначені в законі об’єкти, незалежно від бажання чи небажання власників цих
об’єктів. Страхова охорона здійснюється за широким колом страхових випадків. На відміну від
суцільного охоплення при обов’язковому страхуванні, при добровільному страхуванні здійснюється вибіркове охоплення об’єктів страхового захисту, суть якого полягає в тому, що об’єктом страхового захисту виступає той об’єкт,
який страхувальник хоче застрахувати. Страхувальниками можуть бути тільки ті особи, що
виразили згоду застрахувати визначенні об’єкти.
При добровільному страхуванні, відповідно до
правил страхування, розроблених страховиком
самостійно, можуть допускатися обмеження при
укладенні договорів по об’єктах страхування,
суб’єктам і умовам страхових угод. Обов’язкове
страхування виникає автоматично. Застрахованим вважається всі об’єкти певного виду, незалежно від виконання страхувальником будь-яких
формальних вимог. Наявності об’єкта, що підлягає обов’язковому страхуванню, досить для того,
щоб він вважався застрахованим. При цьому
обов’язкове страхування діє незалежно від виконання страхувальником свого основного обов’язку сплати страхових платежів (як правило, за
деякими винятками при обов’язковому особистому страхуванні). Обов’язкове страхування не
обмежене терміном дії. Воно діє протягом усього періоду , поки страхувальник користується
застрахованим майном чи застрахована особа
знаходиться в трудових відносинах зі страхувальником. К.А. Граве і Л.А Лунц так визначають
існування обов’язкового страхування в часі:
„Об’єкт, що підлягає обов’язковому страхуванню, вважається застрахованим з моменту надходження його в господарство страхувальника і
навіть у тому випадку, коли він надійшов у дане

господарство після проведення звичайного обліку в даній місцевості майна, що підлягає
обов’язковому страхуванню, і продовжує вважатися застрахованим, поки він існує в господарстві страхувальника” [4, c.68].
В економічній літературі відзначалося, що
обов’язкове особисте страхування має чітко зумовлений термін і цілком залежить від сплати
страхового внеску (наприклад по обов’язковому
страхуванню пасажирів) [9, c.45]. Така позиція,
на нашу думку, не зовсім точна. Справді, обов’язкове особисте страхування носить тимчасовий характер, однак поки визначена особа займає
зазначену в законі посаду чи здійснює визначену
діяльність, тобто знаходиться в трудових відносинах зі страхувальником, вона підлягає страховому захисту. При цьому, відповідно до трудового законодавства, трудові відносини носять безстроковий характер, отже, і страховий захист також безстроковий. Відповідно до положення про
обов’язкове особисте страхування від нещасних
випадків на транспорті, пасажири, що мають
право на безоплатний проїзд відповідно до діючого законодавства, підлягають обов’язковому
особистому страхуванню без сплати страхового
платежу. Для всіх інших категорій пасажирів
страховий платіж справді має місце, але він
включається у вартість квитка.
4. Нормування страхового забезпечення по
обов’язковому страхуванню. При обов’язковому
страхуванні провадиться нормування страхових
сум. Це значить, що в законі встановлюється
розмір страхових сум, що підлягають виплаті
при настанні страхового випадку. Наприклад, у
порядку й умовах обов’язкового державного
страхування працівників митних органів установлений розмір страхової суми, що підлягає виплаті при настанні страхового випадку: десятирічний грошовий заробіток по останній, займаній
застрахованою особою, посаді.
Висновки. Підсумовуючи викладений матеріал можна зробити висновок, що обов’язковому
страхуванню, як повноцінній ланці фінансової
системи та державному обов’язковому особистому страхуванню, як його різновиду, притаманні майже всі загальногалузеві принципи фінансового права (принцип законності, пріоритетності
публічних інтересів над приватними, гласності,
соціальної спрямованості, плановості), проте його вирізняють і спеціальні принципи, як-то: універсальність, автоматичність, нормованість, безстроковість і загальне охоплення.
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PRINCIPLES OF THE STATE OBLIGATORY LIFE INSURANCE
Summary
In the article the basic principles of the state obligatory life insurance in Ukraine on the basis of advanced achievements financial - legal science, normative statements and international experience are made
out.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОДАТКОВО-ПРАВОВИЙ КОМПРОМІС
Постановка проблеми. В сучасний період в
Україні термін “податковий компроміс” набирає
значного розповсюдження. Для нашої держави
проблеми, які пов’язані із розумінням сутності та
реалізації податково-правового компромісу, викликають особливий інтерес. У трактуванні поняття, змісту та механізму реалізації компромісу
існувала і тепер існує досить велика різноманітність думок і оцінок як у зарубіжній, так і в
українській юридичній літературі. І це природно,
адже компроміс – складне і внутрішньо доволі
суперечливе явище, тому не може мати єдиного
визначення і розуміння. Водночас ні теорія, ні
практика правозасто-сування не дає однозначної
відповіді на питання правової природи податково-правового компромісу. Постійний розвиток
та ускладнення податкових правовідносин, значне збільшення судових спорів з приводу оподаткування вимагає розробки належної теоретичної
бази, яка б змогла стати основою для вдосконалення законодавства, зокрема у сфері нормативного регулювання податкового компромісу.
Ступінь наукової розробки проблеми. Питанням, які пов’язані з поняттям податково-правового компромісу, виділенням його специфічних ознак присвячено чимало праць. Певний напрямок дослідження податкового компромісу
простежується в працях М. Азарова [2, с. 5-7].
Він запропонував застосування ряду компромісних рішень у практичній діяльності податкової
служби. Г.О.Усатий досліджував питання, пов’язане з визначенням компромісу як пріоритетного
напряму податкової політики [9, с. 125]. Він також
приділив особливу увагу вивченню кримінальноправового компромісу [12, с. 128]. В.М. Кудрявцев запропонував вирішення певних конфліктних ситуацій правового характеру за допомогою
компромісу. Характеристику політичного компромісу, як необхідного явища держави, здійснив
Б.А. Толчинський [7, с. 85-90].
У радянський період податково-правовому
компромісу приділяли увагу такі науковці, як
В.М. Баранов [3, с.146] та Р.А. Сабітов. На різні
аспекти, які характеризують компроміс як суспільно необхідний інститут, указав М. Супрунюк. Також характеризували податково-правовий компроміс у своїх працях і такі науковці: О.М. Ковалюк,

П. Мельник, В. Опарін, Л. Дутчак [6, с. 74-79], а
також С. Льовочкін [5, с.68-73].
Та дана проблема об'єктом спеціального дослідження ще не виступала жодного разу, особливо
тепер – в умовах переходу до громадянського суспільства та побудови правової держави. Дослідження вчених у цій галузі носять вузькотематичний або, навпаки, безмежно широкий характер.
Мета статті. Автором поставлені завдання:
проаналізувати існуючі підходи до проблеми існування податково-правового компромісу; дати визначення поняття “податково-правовий компроміс”; обґрунтувати об’єктивність існування податкового компромісу, а також з’ясувати позитивний
його потенціал у податкових правовідносинах.
Виклад основного матеріалу. Ідея компромісу і створення на його основі компромісних
норм здається новою і не властивою вітчизняному праву. Проте переважна більшість цивілізованих країн уже офіційно визнали та широко застосовують цей правовий інститут, дедалі сміливіше розширюють сфери і можливості його практичного використання. І, як показує зарубіжний
досвід, – досить-таки успішно. До того ж, у деяких випадках лише компроміс виявляється єдиним правильним засобом розв’язання конфліктної проблеми.
“Компроміс” за своєю природою – це своєрідна угода на підставі взаємовигідних поступок.
Або ж, на думку інших науковців, – це “взаємні
поступки” [9, с. 126]. Зрозуміло, що компроміс –
це взаємна домовленість, яка встановлює певні
умови звільнення від відповідальності для осіб,
які зобов’язуються виконати передбачені законом нормативно-правові приписи. Такий договір
повинен передбачати характер взаємовідносин
сторін та їхні права й обов’язки. Тобто необхідно
працювати над удосконаленням юридичних норм
на підставі чітко відпрацьованої системи стимулювання законослухняної поведінки колишніх
правопорушників, намагаючись досягти максимально можливої злагодженості між державою
та особами, які порушили закон, шляхом подальшого вдосконалення компромісних норм і
розширення їхніх можливостей.
Поняття компромісу дедалі більше втрачає
абстрактно-теоретичний характер і набуває інструментального змісту, тобто засобу досягнення
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практичних цілей, які сприяють втіленню основних завдань правового регулювання податкових
відносин. Це стає справді можливим лише після
досягнення певних домовленостей між суб’єктами – учасниками компромісної угоди. Така
форма компромісу зосереджує увагу на суб’єктивних вольових аспектах, свідомому й цілеспрямованому зближенні позицій сторін, а також
регулює суперечливі погляди.
Та зазначимо, що компроміс носить дещо
інший характер ніж договір. Це виявляється в
тому, що договір має рівнозначну зацікавленість
осіб і характеризується рівністю сторін, а компроміс навпаки ж, – різний ступінь зацікавленості
(інтересу) та нерівністю сторін. Це легко побачити в практичному застосуванні податкового компромісу. Податковий орган менш зацікавлений,
ніж особа, якій надається право скористатися
компромісом. І підкреслимо, що це право надається саме податковим органом, який “вирішує
подальшу долю” особи – податкоплатника. Відповідно до такого підходу і сформоване поняття
податкового компромісу. Отже, податковий компроміс – це рішення податкового органу, прийняте за погодженням з платником податків у межах адміністративної апеляційної процедури та
узгоджене з керівником податкового органу вищого рівня, про задоволення частини податкових
зобов’язань, нарахованих контролюючим органом [1, с. 54]. Дане визначення закріплене в порядку застосування податкового компромісу і
згідно з яким значну роль у застосуванні компромісу відіграє саме податковий орган.
Відповідно до юридичної енциклопедії компроміс (лат. сompromissum – угода, договір) –
угода між представниками різних інтересів на
основі взаємних поступок [13, с. 196]. У даному словнику компроміс характеризується як політичне
явище і тому зазначається те, що головною вимогою політичного компромісу є забезпечення
неможливості ухилитися від його умов і право на
критику сторони по компромісу. Це означає, що
в основі компромісу повинні лежати певні принципи або конкретно окреслені умови поведінки,
без яких вимога дотримання компромісних угод
практично неможлива.
Важливе значення у визначенні компромісу
(чи то податкового, чи то політичного) надається
“взаємним поступкам”. Умовами поступок, як
основи компромісу є: визнання факту, що аргументи і доводи протилежної сторони (податкоплатника) мають слушність; раціональні моменти;
непоступливість і відмова від співробітництва
призведуть до ще більших втрат.
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Постає питання: який характер носять взаємні поступки в податковому компромісі? Адже
сторони в податкових відносинах не подібні з
тими, які виступають у політичних відносинах.
Так, для останніх характерне те, що вони ніби
рівнозначні, а в податкових – одна сторона відрізняється від іншої наявністю характеру “влади”,
тобто відносини між ними носять владнопідпорядкований характер. І разом з тим владна сторона встановлює і рівень поступок, і межі прав
та обов’язків іншої сторони. Як зазначає М.Кучерявенко, характерною рисою податково-правового регулювання є юридична нерівність суб’єктів податкового права. Юридична нерівність як
риса податково-правового регулювання базується на нееквівалентній природі фінансових відносин, що відображається в змісті і структурі прав і
обов’язків суб’єктів податкового права, коли одні суб’єкти мають юридично владні повноваження стосовно інших. Держава або уповноважений нею орган реалізує свою компетенцію через владні розпорядження, тоді як інша сторона
реалізує компетенцію, що залежить від компетенції владної сторони правовідносин [4, с.123].
Отже, на нашу думку, податковий компроміс не
носить договірний характер, а зводиться до певного розпорядження податкового органа, з яким погоджується інша сторона – платник податку.
Якщо уявити ситуацію, в якій умови поступок, а також межі прав та обов’язків двох сторін
буде встановлювати інший суб’єкт – третя сторона, то в такому разі податковий компроміс буде носити договірний характер. У даному випадку важливим моментом буде те, що третя сторона повинна бути незалежною від двох інших. Тоді податковий компроміс отримає повну міру
реалізації. Саме ось такого вигляду є компроміс,
який застосовується в правовій (податковій) системі багатьох країн, які визнали компроміс як
ефективний засіб вирішення конфліктних ситуацій. Постає інше питання: хто ж буде цією третьою стороною (суб’єктом), що встановить рівень поступок і межі прав та обов’язків сторін
податкового компромісу? Щодо цього, то на сьогодні існує багато пропозицій, які є дискусійними. Серед їхнього різноманіття виділяються домінуючі та позитивні. На нашу думку, такою
третьою стороною може бути законодавець і судовий орган. Судова влада за своєю природою є
третьою гілкою влади. І відповідно до цього, характеризується незалежністю і винятковою компетенцією, яка дає можливість вирішувати конфліктні ситуації відповідно до букви закону. Тому в податкових відносинах, а саме в правовідносинах, де
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реалізується податковий компроміс, суд буде вирішувати долю як податкоплатника, так і податкового органу.
Що ж стосується законодавця, то, безперечно, він є невід’ємною частиною третьої сторони.
Адже саме законодавча влада встановлює і закріплює ті права й обов’язки, відповідно з якими
сторони вступають у правовідносини. На думку
Г.О.Усатого, не можна ототожню-вати компроміс з консенсусом, - адже це абсолютно різні поняття. Консенсус – це загально усві-домлена згода, “компроміс” – як уже зазначалось – угода на
підставі взаємовигідних поступок, це швидше
домовленість сторін на основі умов звільнення
від відповідальності з передбаченням виконання
певних правових приписів [12, с. 26]. Можна
припустити, що наслідки такої домовленості матимуть позитивний характер для обох сторін, бо
непоступливість і відмова від співробітництва на
такому рівні призведуть до ще більших втрат.
Крім того, компроміс сприятиме підвищенню
довіри громадян до державних органів влади, що
зміцнить їхній авторитет. Отже, компроміс – це
не примирення між сторонами, оскільки примирення - це поведінка тих, хто намагається будьякою ціною згладити протиріччя (суперечності).
Податково-правова політика повинна адекватно підходити до укладання компромісних
угод з метою профілактики наступних податкових правопорушень щодо особи, яка вже порушила податкове законодавство. Ефективність
правового компромісу, насамперед, значно зростатиме у тому випадку, коли він зробить податкові правопорушення максимально невигідними
для “потенційних” податкових правопорушників
та для осіб, які вже перетнули “лінію податкового закону”. Інститут компромісу – це ефективний
засіб для розв’язання справжнього конфлікту в
тих випадках, коли застосовувати інший підхід
неможливо або недоцільно. Проте це не означає,
що компромісне розв’язання проблеми можливе і
бажане за будь-якої ситуації.
Пошук найефективніших шляхів необхідно
розпочинати із законодавчого забезпечення діяльності суб’єктів правозастосування. Закріплення компромісу на офіційному рівні та узаконення
основних положень цього інституту, законодавець продемонструє свою далекоглядність, глобальне значення проблеми, що в свою чергу внесе раціональне вирішення конфліктної ситуації,
започаткує позитивні зміни та зрушення у праві,
зокрема, у сфері застосування податково-компромісних норм.

Висновки. Податково-правові конфлікти є
передумовою виникнення і реалізації компромісу. Суперечності між особою та суспільством, а
точніше між їхніми інтересами, досліджували
відомі вчені-правники, серед яких Н.Ф. Кузнєцова, І.І. Карпець, В.М. Кудрявцев, О.І. Марцев.
Погоджуючись з тим, що сутність правових конфліктів – це зіткнення з узаконеними суспільством приписами і правовими нормами, наголошуємо на тому, що держава не завжди обирає оптимальний варіант їх розв’язання. Процес попередження і боротьби з податковими правопорушеннями – складний та багатогранний, саме тому він і потребує нових підходів. Маючи величезний арсенал прийомів і засобів для цього, вона
частіше обмежується лише притягненням до відповідальності, забуваючи про інші шляхи врегулювання конфліктів, які інколи можуть бути
більш ефективніші, ніж класичні прийоми і способи. Очевидно, що вже тепер необхідно змінювати методику, стратегію і тактику роботи податкових структур, яка б найбільш повно відповідала конкретним вимогам сьогодення.
Інститут податково-правового компромісу
повинен знаходити своє відображення у нормах
права лише при відповідності його принципу
справедливості. Без взаємозв’язку моралі та закону не може бути мови про реальну дієвість інституту компромісу, бо наразі грубо порушується ряд найважливіших принципів права, серед
яких – законність, гуманність, справедливість,
доцільність.
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TO THE QUESTION ON THE TAX LEGAL COMPROMISE
Summary
In the article the separate aspects of the legal nature of the tax legal compromise are analysed.
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V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ.
ПРОКУРАТУРА
УДК 343.9
© 2004 р. М.К. Якимчук, С.І. Нежурбіда
Чернівецькій національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ДО ПИТАННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ СТАТТІ 69
КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. В частині першій
статті 69 Кримінального кодексу України (далі –
КК України) «Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом» до 2 листопада
2004 року закріплювалось як чинне таке положення: «1. За наявності декількох обставин, що
пом'якшують покарання та істотно знижують
ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може за особливо тяжкий, тяжкий злочин
або злочин середньої тяжкості призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини цього
Кодексу, або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції
статті за цей злочин. У цьому випадку суд не має
права призначити покарання, нижче від найнижчої
межі, встановленої для даного виду покарання в
Загальній частині цього Кодексу» [2, с.29].
Призначення судом більш м’якого покарання, ніж передбачено санкцією кримінального закону за вчинення конкретного злочину, є важливим засобом, наданим суду для максимальної
індивідуалізації покарання [17, с.277]. Однак,
враховуючи такий зміст частини першої статті 69
КК України, в якому відсутнє згадування категорії осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості,
у авторів статті виникав сумнів щодо можливості
суду максимально індивідуалізувати покарання.
Розглядаючи питання призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, М.І.Бажанов писав про те, що неможливість застосування статті 69 КК України до осіб, винних у
вчиненні злочинів невеликої тяжкості, не впливає на можливість суду: 1) обрати найбільш
м’яке з альтернативних санкцій, враховуючи те,
що всі санкції за ці злочини альтернативні; 2)
призначити покарання на строк від одного до
двох років позбавлення волі, не вдаючись до
правил, зазначених у статті 69 КК України, враховуючи те, що всі санкції, що передбачають позбавлення волі за ці злочини, обмежують позбав-

лення волі максимальним строком до двох років;
3) широко застосовувати за вчинення цих злочинів звільнення від покарання на підставах, зазначених у статтях 44 і 74 КК України [12, с.330].
Ніяк не принижуючи думку М.І.Бажанова,
все ж зазначимо, що наш сумнів підтвердився
фактом звернення Верховним Судом України до
Конституційного Суду України з клопотанням
вирішити питання щодо конституційності положень статті КК України в тій частині, яка унеможливлювала призначення особам, які вчинили
злочини невеликої тяжкості, більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, у якому зазначено, що «…призначення покарання нижче від
найнижчої межі на підставі статті 69 Кодексу
лише за вчинення особливо тяжкого, тяжкого
злочину або злочину середньої тяжкості є дискримінацією стосовно осіб, які вчинили злочини
невеликої тяжкості, оскільки вони перебувають у
гіршому становищі. Судова практика … свідчить, що положення статті 69 Кодексу застосовуються судами неоднозначно» [3]. За фактом
звернення Верховного Суду України до Конституційного Суду України виникла необхідність у
розв’язанні цієї проблеми шляхом підготовки
власної правової позиції.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання призначення більш м’якого покарання,
ніж передбачено законом, досліджували М.Бажанов [12], Ю.Блувштейн [5], Я.Брайнін [6; 7],
Г.Гавєров [8], І.Карпєц [9], Ю.Красіков [10],
Г.Крігер [11], Н.Крісті [13], Б.Курінов [14],
А.Пінаєв [15], А.Соловйов [16], М.Становський
[17], В.Ткаченко [18], В.Чубаров [5], М.Шаргородський [19]. Однак аналіз праць цих учених
засвідчив відсутність розгляду проблеми, про існування якої висловився Верховний Суд України.
Мета статті. Розв’язання цієї проблеми, як
нам здавалося, було можливе внаслідок ретельного дослідження подання Верховного Суду
України, аналізі положень Конституції України,
КК України (якими регулювалось призначення
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більш м’якого покарання, ніж передбачено законом). А кінцевим результатом такого дослідження
повинно бути формулювання власної правової позиції з цього питання і, в разі висловлення думки
про неконституційність частини першої статті 69
КК України, сформулювати ії власне бачення.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Аналіз матеріалу дослідження дає нам підстави
визнавати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) положення
частини першої статті 69 КК України, які унеможливлюють призначення особам, які вчинили
злочини невеликої тяжкості, більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. Наша думка
сформульована, виходячи з таких мотивів.
1. Згідно зі ст. 12 КК України, залежно від
ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі
та особливо тяжкі [2, с.7].
Статтею 69 КК України 2001 року врегульовано питання про можливість застосування до
винних у вчиненні злочинів осіб такого інституту, як призначення більш м’якого покарання, ніж
передбачено законом. Так, частиною першою ст.
69 КК України встановлюється, що за наявності
декількох обставин, які пом’якшують покарання
та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого
злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може за особливо тяжкий, тяжкий злочин або злочин середньої тяжкості
призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої
частини КК, або перейти до іншого, більш м’якого
виду основного покарання, не зазначеного в санкції
статті за цей злочин. У цьому випадку суд не має
права призначити покарання, нижче від найнижчої
межі, встановленої для даного виду покарання в
Загальній частині КК України.
У відповідності до частини першої статті 22
Конституції України права і свободи людини і
громадянина, закріплені цією Конституцією, не є
вичерпними [1, с.10]. Дане положення статті 22
Конституції України наводить на висновок про
те, що серед прав і свобод людини та громадянина існують такі права та свободи, які закріплені у
законах України чи інших нормативно-правових
актах. Прикладом цього може бути закріплення
частиною першою статті 69 КК України права
підсудного на призначення йому більш м’якого
покарання, ніж передбачено законом.
Однак реалізація такого права судом можлива, виходячи з аналізу частини першої статті
69 КК України, в разі існування декількох підстав: 1) наявність декількох обставин, що пом’як108

шують покарання; 2) наявність декількох обставин,
що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого
злочину; 3) особа винного; 4) вчинення винним
особливо тяжкого, тяжкого злочину або злочину
середньої тяжкості. При цьому така реалізація права судом повинна бути умотивована.
Отже, виходячи з наведеного, суб’єктом
права підсудного на призначення йому більш
м’якого покарання, ніж передбачено законом, є
особа, яка вчинила особливо тяжкий, тяжкий
злочин або злочин середньої тяжкості. А особа,
яка вчинила злочин невеликої тяжкості, враховуючи зміст частини першої статті 69 КК України, не є суб’єктом такого права.
Частиною першою статті 24 Конституції
України закріплюється принцип рівноправності
громадян у конституційних правах і свободах [1,
с.10]. Що ж стосується досліджуваної проблеми,
то доцільна вказівка на такий вид рівноправності, як юридична рівноправність, яка полягає у
формальній рівності юридичних прав і свобод.
З огляду на сказане вище, неможливо стверджувати про рівноправність (рівність юридичних
прав і свобод) осіб, винних у вчиненні особливо
тяжких, тяжких злочинів або злочинів середньої
тяжкості та винних у вчиненні злочинів невеликої тяжкості, в праві на призначення судом більш
м’якого покарання, ніж передбачено законом.
У цьому аспекті рівноправними у праві на призначення судом більш м’якого покарання, ніж
передбачено законом, можна визнати: 1) осіб, які
вчинили особливо тяжкі злочини; 2) осіб, які
вчинили тяжкі злочини; 3) осіб, які вчинили злочини середньої тяжкості. Відносно цих трьох категорій осіб особи, які вчинили злочини невеликої тяжкості, у праві на призначення судом більш
м’якого покарання, ніж передбачено законом, є
нерівноправними.
Отже, можна зробити висновок, що положення частини першої статті 69 КК України в
частині призначення більш м’якого покарання,
ніж передбачено законом, за особливо тяжкий,
тяжкий злочин або злочин середньої тяжкості, не
відповідають частині першій статті 24 Конституції України.
2. Законодавець у частині першій статті 69
КК України закріплює можливість суду призначити більш м’яке покарання, ніж передбачено
законом, особам за особливо тяжкий, тяжкий
злочин або злочин середньої тяжкості, і не закріплює таку можливість суду відносно винних, у
вчиненні злочину невеликої тяжкості.
Зазначена вказівка законодавця, на нашу
думку, обмежує осіб, які вчинили злочини неве-
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ликої тяжкості, в праві на призначення судом
більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. При цьому підставою для обмеження виступає ступінь тяжкості вчиненого злочину – невелика тяжкість.
У частині другій статті 24 Конституції України закріплюється положення про те, що в осіб
не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками.
Такою „іншою ознакою”, в аспекті проблеми, що
досліджується, потрібно визнати і ступінь тяжкості вчиненого особою злочину. Тому вважаємо, що положення частини першої статті 69 КК
України в частині призначення більш м’якого
покарання, ніж передбачено законом, за особливо тяжкий, тяжкий злочин або злочин середньої
тяжкості, не відповідають частині другій статті
24 Конституції України.
3. Зазначимо, що одним з важливих елементів конституційно-правового статусу особи в
Україні є його принципи – засади, на основі яких
здійснюються права, свободи та обов’язки особи
і визначається місце особи в державі та суспільстві. Серед таких принципів варто виділити принцип юридичної рівності громадян, їх рівноправність, який випливає зі змісту статті 24 Конституції України, яка встановлює, що „громадяни
мають рівні конституційні права і свободи та є
рівними перед законом”. Така рівноправність у
правах і свободах досяжна при відсутності їх незаконного обмеження.
Гуманістична сутність і призначення Конституції, демократичні засади конституційного
ладу характеризуються принципом заборони незаконного обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина. У загальному вигляді такий принцип закріплений у частині третій статті 22 Конституції України: „При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних
законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод”.
Під час дії Конституції України, прийнятої
на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 року, а саме 1 вересня 2001 року втратив
чинність КК Української РСР від 28 грудня 1960
року і набрав чинності КК України від 5 квітня
2001 року. При цьому зазначимо, що і КК України 1960 р., і КК України 2001 р. урегульо-вується
питання про застосування до винних у вчиненні
злочинів осіб такого пільгового інституту, як

призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.
Тому виникає необхідність в аналізі статей
КК України 1960 року і 2001 року щодо застосування такого інституту як призначення більш
м’якого покарання, ніж передбачено законом.
Отже, статтею 44 КК України 1960 року урегульовувалось питання про призначення більш
м'якого покарання, ніж передбачено законом.
Так, цією статтею встановлювалось, що суд, враховуючи виняткові обставини справи та особу
винного і визнаючи необхідним призначити йому покарання, нижче від найнижчої межі, передбаченої законом за даний злочин, або перейти до
іншого, більш м'якого виду покарання, міг допустити таке пом'якшення з обов'язковим зазначенням його мотивів [4, с.27].
Аналіз тексту статті 44 КК України дозволяє
зробити висновок, що суди України під час дії
КК України 1960 року могли призначати основне
покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини КК
України, або перейти до іншого, більш м’якого
основного виду покарання, не зазначеного в санкції цієї статті, за злочин незалежно від його характеру і ступеня суспільної небезпечності. Отже, під час дії КК 1960 року (статті 44) право на
призначення судом більш м’якого покарання, ніж
передбачено законом, мали всі особи, визнані винними у вчиненні злочину, незалежно від його характеру і ступеня суспільної небезпечності.
Статтею 69 КК України 2001 року урегульовано питання про можливість застосування до
винних у вчиненні злочинів осіб такого інституту, як призначення більш м’якого покарання, ніж
передбачено законом. Так, частиною першою
статті 69 КК України встановлюється, що за наявності декількох обставин, які пом’якшують
покарання та істотно знижують ступінь тяжкості
вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може за
особливо тяжкий, тяжкий злочин або злочин середньої тяжкості призначити основне покарання,
нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті особливої частини КК, або перейти до
іншого, більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті за цей злочин.
У цьому випадку суд не має права призначити
покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для даного виду покарання в Загальній частині КК України.
Отже, з набранням чинності КК 2001 року
(стаття 69) право на призначення судом більш
м’якого покарання, ніж передбачено зако-ном,
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мають не всі особи, визнані винними у вчиненні
злочину - всі особи, крім тих, які визнані винними у вчинені злочинів невеликої тяжкості.
Мусимо визнати, що з набранням чинності
КК 2001 року (стаття 69) відбулось зменшення
кола суб’єктів права на призначення судом більш
м’якого покарання, ніж передбачено законом –
звуження обсягу прав підсудних, що суперечить
частині третій статті 22 Конституції України.
Отже, положення частини першої статті 69
КК України в частині призначення більш м’якого
покарання, ніж передбачено зако-ном, за особливо тяжкий, тяжкий злочин або злочин середньої
тяжкості, не відповідають частині третій статті
22 Конституції України.
Висновки. Враховуючи наведене вище, ми
прийшли до висновку про необхідність визнання
такими, що не відповідають Конституції України
(є неконституційними), положення частини першої статті 69 Кримінального кодексу України, які
унеможливлюють призначення судом за вчинення
злочину невеликої тяжкості основного покарання
нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції
статті Особливої частини КК, або перейти до іншого, більш м’якого виду основного покарання, не
зазначеного в санкції статті за цей злочин.
Правову позицію щодо питання, яке висвітлюється в цій статті, Конституційний Суд України висловив у Рішенні від 2 листопада 2004 року
№ 15-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 КК України (справа про призначення судом більш м’якого покарання). Конституційний Суд України дійшов висновку, що
стаття 69 КК України не відповідає положенням
Конституції України в частині, яка унеможливлює призначення більш м’якого покарання, ніж
передбачено законом, або перехід до іншого,
більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції за цей злочин, особам, які
вчинили злочини невеликої тяжкості [3]. Згідно з
резолютивною частиною цього Рішення Верховній Раді України необхідно привести положення
статті 69 КК України у відповідність з Рішенням.
На нашу думку, частина перша статті 69 КК
України має виглядати так:
„ 1. За наявності декількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням
особи винного суд, умотивувавши своє рішення,
може призначити основне покарання, нижче від
найнижчої межі, встановленої в санкції статті
Особливої частини цього Кодексу, або перейти
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до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі,
встановленої для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу”.
Вважаємо, що затвердження законодавцем
такої редакції частини першої статті 69 КК України тільки сприятиме утвердженню прав і свобод
людини та громадянина в Україні.
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M.K.Yakymchuk, S.I.Nezhurbida
TO THE QUESTION ON CONSTITUTIONALITY OF PARAGRATH ONE OF ARTICLE 69
OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE
Summary
In article the conformity of norms of the Criminal Code of Ukraine (which it was adjusted the assignment of milder punishment than provided for by law) to norms of the Constitution of Ukraine (by which
equality of the rights and freedoms of the person and the citizen in Ukraine is guaranteed) is investigated.
New definition of article 69 of the Criminal Code of Ukraine is offered.
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Постановка проблеми. Питання причинного
зв’язку в кримінальному праві – одна із центральних проблем. Для визначення причинного
зв’язку в кримінальному праві існує багато теорій: теорія адекватної причини, теорія необхідного
і випадкового причинного зв’язку, теорія безпосередньої причини, теорія головної причини, теорія
можливості і дійсності, теорія conditio sine gua non
та ін. Всього в дореволюційній Росії й Німеччині їх
було біля п’ятдесяти. Але чим більше появляється
досліджень, тим більше заплутується питання причинного зв’язку, поглиблюються протиріччя між
представниками різних теорій.
Питання причинного зв’язку постійно виникає в практиці слідчих органів і судів, що надає
особливого значення розробці даної проблеми.
Досить часто практичні питання тісно переплітаються із загальнотеоретичними і філософськими. Питання, пов’язані із визначенням поняття
причинно-наслідкових зв’язків, а також установлення таких зв’язків по конкретних кримінальних справах до сьогодні в судово-слідчій практиці не знаходять одностайного тлумачення, що
не сприяє правильному застосуванню кримінального закону [2, с.5]. І тоді практики безперечно
звертаються до теорії. Наука кримінального права, якщо вона бажає плідно співпрацювати із
практикою і впливати на неї, повинна запропонувати їй науково обгрунтовані й апробовані точні критерії для вирішення питання причинності.
При розгляді кримінальних справ кваліфікація злочину в значній мірі залежить від її правильного вирішення. Причинний зв’язок поряд із
суспільною небезпекою і виною є необхідною
передумовою кримінальної відповідальності. Як
не може бути кримінальної відповідальності без
суспільно небезпечного діяння і вини діючої
особи, так не може бути і відповідальності за наслідки, що не знаходяться в причинному зв’язку
з діяннями даної особи.
Ступінь наукової розробки проблеми. Починаючи з ХІХ ст. і до наших днів, проблема
причинного зв’язку в кримінальному праві була
в центрі уваги багатьох дослідників. У дореволюційний період проблеми причинного зв’язку
досліджували такі видатні криміналісти як Н.Д.
Сергеєвський, Г.Е. Колоколов, П.П. Пусторослєв, Н.С. Таганцев. У радянський час проблеми
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причинності знайшли свої відображення у працях А.А. Піонтковського, А.Н. Трайніна, Н.Д.
Дурманова, Т.В. Церетелі, М.Д. Шаргородського,
В.Н. Кудрявцева, В.С. Прохорова. Не залишається поза увагою питання казуальності в кримінальному праві й сьогодні. Даній проблемі присвячені праці Л.А. Андрєєвої, А.А. Тер-Акопова,
Г.А. Крігера, Г.В. Тимейко, В.Б. Малініна та ін.
Їхніми зусиллями створена теоретична база для
подальшого поглибленого вивчення проблем причинного зв’язку в кримінальному праві. Проте
комплексного аналізу проблемних питань причинності до цього часу не здійснено, що створює
чималий простір для накопичених знань.
Метою дослідження є з’ясування співвідношення категоріїв причинного зв’язку та вини для
вирішення питання про підстави кримінальної
відповідальності особи.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Питання причинного зв’зку і вини, співвідношення цих понять – складна проблема в теорії
кримінального права. Оскільки виникає необхідність вирішення питання про наявність чи відсутність причинного зв’зку між діяннями обвинуваченого і злочинними наслідками, які інкримінуються йому у вину. Проте вирішення питання
причинного зв’зку ще не вирішує питання про
кримінальну відповідальність. Оскільки об’єктивне інкримінування не допускається. Лише винне вчинення суспільно небезпечного діяння, передбачене Кримінальним кодексом України як
злочин, є підставою кримінальної відповідальності.
Причинний зв’зк – об’єктивна категорія, яка
не залежить від волі і свідомості суб’єкта. Але це
не означає, що протікання причинного зв’зку не
може охоплюватись свідомістю людини. Оскільки кримінальна відповідальність настає тільки за
умисні чи необережні діяння, то кримінальноправове значення має лише такий зв’язок між
діями суб’єкта і спричиненою об’єкту шкодою,
який усвідомлюється чи повинен і міг бути усвідомленим суб’єктом.
Питання в тому, у якому співвідношенні знаходяться поняття вини і причинного зв’зку, що й
викликає багато дискусій. Деякі криміналісти
розривають єдине поняття злочину і трактують
співвідношення вини і причинності як чисто ме-
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ханічне поєднання двох самостійних і незалежних один від одного процесів.
Більшість криміналістів, що займаються проблемами причинного зв’язку і вини, визнають
діалектичну єдність об’єктивної та суб’єктивної
сторін злочину, проте вони не ототожнюють ці
поняття. А.А.Піонтковський писав: „єдність
об’єктивного і суб’єктивного в діяннях особи не
виключає їх розмежування. Тому не можна змішувати об’єктивну і суб’єктивну сторони злочину, а саме причинний зв’язок між вчиненим особою діяннням і злочинними наслідками, з одного
боку, і вину особи в такому розвитку подій, з
іншого боку” [9, с.76].
На думку А.А Піонтковського, ототожнення
вини і причинності хибне, оскільки „причинний
зв’язок як поняття, що відображає об’єктивний
зв’язок явищ, не можна змішувати з виною, трактуючою процеси, що проходять у внутрішньому
світі діяча” [9, с.76]. Цей поділ вини і причинного
зв’зку як понять не означає, що вони і фактично
являють собою окремі і не пов’язані процеси внутрішнього та зовнішнього світу, що механічно поєднуються у спільному понятті злочину. Ці два поняття знаходяться у тісному внутрішньому зв’язку,
який не переходить у їх ототожнення, а є єдністю
двох сторін одного і того ж явища – злочину.
Інші криміналісти недооцінюють різницю
причинності і вини як понять і замість того, щоб
поєднати їх в єдиному загальному поняті злочину, приходять до їх повного ототожнення. Так,
Т.В. Церетелі вбачає деякий „органічний зв’язок
між причинним зв’язком і виною, яка встановлюється перш за все тим, що суспільно небезпечне діяння повинно випливати з морально негативного психічного стану особи. Злочина воля
приводить у рух зовнішні сили і стає причиною,
що викликала суспільно небезпечні нас-лідки.
Відповідно в цьому пункті суб’єктивне переходить в об’єктивне” [12, с.222-223].
На нашу думку, така позиція хибна, і помилковість її полягає в тому, що автор відходить від
філософського розуміння причинності в кримінально-правовому аспекті. Як аргумент помилковості даної думки наведемо приклади: І. Бажаючи позбутися А., Б. зіштовхнув її з балкону.
ІІ. Б. необережно штовхнув А., від чого вона
впала і розбилась. ІІІ. Б. втратив свідомість і, падаючи, штовхнув А., яка стояла на краю балкона,
що призвело до її падіння і загибелі.
У всіх випадках причиною падіння і загибелі
є штовхання Б. А. У всіх трьох випадках ми можемо константувати наявність причинного
зв’язку між діяннями і наслідками. Різниця лише

в тому, що в першому випадку це умисне зіштовхування, у другому – необережність, у третьому
– невинне спричинення. Звідси можна зробити
висновок про недопустимість при встановленні
причинного зв’язку, як об’єктивної реальності,
робити посилання на те, що в рамках кримінального права він набуває деяку долю суб’єктивності. Наявність чи відсутність свідомості і волі
в поступку людини не може змінювати об’єктивного характеру причинного зв’язку між цим
поступком і наслідками. Ми повинні керуватись
природніми законами причинності, а не суб’єктивним відношенням людини до своїх поступків.
Сфера суспільно небезпечних діянь значно
ширша за сферу караних діянь. Вирішення питання про те, чи заслуговує покарання діяння і
якого саме, відноситься до компетенції вищих
законодавчих органів держави. Визначення діяння як суспільно небезпечного і караного відбувається шляхом установлення в кримінальному
законі конкретних складів злочину. Склад злочину – загальна підстава кримінальної відповідальності, яка містить усі ознаки злочину, на основі яких і робиться висновок про об’єктивну суспільну небезпеку діяння і винність особи. Основним моментом об’єктивної сторони злочину є
точно визначена законом конкретна поведінка
особи, яка виражається у вчиненні суспільно небезпечного діяння. Сюди також відносяться наслідки суспільно небезпечного діяння, які причинно зв’язані з діянням.
Але ні злочинного діяння, ні його наслідків,
ні причинного зв’зку не достатньо для того, щоб
обгрунтувати кримінальну відповідальність.
У кримінальному праві діє принцип винної відповідальності. Причинний зв’зкок є ознакою об'єктивної сторони, а вина – суб’єктивної. Їх співвідношення повинно сприйматися як єдність
внутрішнього і зовнішнього, об’єктивного і
суб’єктивного. Зовнішні процеси залежать від
внутрішніх, а зміст поняття вини визначається
зовнішніми процесами, відображенням яких вона
і є. А звідси випливає, що зміст вини і її ступінь
значно залежить від змісту і тяжкості того злочинного наслідку, який передбачався чи повинен
був передбачатись особою. Отже, як причинний
зв’язок, так і вина є однаковими передумовами
кримінальної відповідальності. Жодна з них, узята самостійно і незалежно одна від іншої, не може обгрунтувати кримінальну відповідальність.
Обидві передумови відповідальності рівноцінні.
Причинний зв’язок між діяннями і наслідками існує і тоді, коли особа спричинила наслідки
у стані неосудності, чи коли вона не могла пе-
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редбачити наслідки. Але відповідальність настає
тільки при умові, якщо поступок особи випливав
із винного психічного відношення до наслідків.
Як і будь-який акт вольової діяльності, акт злочинної діяльності, має два моменти: зовнішній –
причинний зв’язок, і внутрішній – вину.
При вивченні причинного зв’язку нас цікавить вольовий акт як причинний фактор, що
впливає на розвиток явищ зовнішнього світу, нас
цікавить існуючий у реальній дійсності причинний зв’язок між вольовим поступком особи і наслідками. Це суто об’єктивний процес, який існує незалежно від того, чи передбачала особа, чи
мала вона можливість предбачити злочинний
наслідок свого діяння, чи ні. При вивченні вини
нас цікавить відношення цього зовнішнього процесу в свідомості особи, тобто чи предбачала
особа суспільно небезпечні наслідки своєї діяльності або чи мала вона можливість передбачати їх. Ст.23 Кримінального кодексу України визначає, що виною є психічне ставлення особи до
вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої
цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі
умислу чи необережності.
Вина у вчиненні злочину (як умисел, так і
необережність) існує об’єктивно поза свідомістю
провозастосовувачів, і саме тому вона входить до
предмета доказування у процесі попереднього
розслідування і судового розгляду справи [7,
с.206]. Вина, що є психічним ставленням особи
до вчинюваного ним суспільно небезпечного діяння і його наслідків, має інтелектуальні, вольові
й емоційні ознаки. Інтелектуальні й вольові
ознаки враховуються законодавцем при визначенні умислу і необережності як форм вини.
Емоційні ж ознаки до цих понять не відносяться,
але вони також відіграють певну роль і не залишаються поза увагою в правозастосовчій практиці, як обставини, що враховуються судом у
процесі індивідуалізації покарання.
Зміст вини зумовлений сукупністю свідомості (інтелектуальний момент) і волі (вольовий
момент) та їх співвідношенням. Свідомістю людини охоплюються фактичні обставини, які характеризують об’єкт, предмет, об’єктивну сторону – характер дій і наслідки. Інтелектуальне ставлення може бути різним: одні обставини усвідомлюються більш повно, інші – приблизно. Вольовий
момент означає усвідомлене спрямування розумових і фізичних зусиль на досягнення мети чи на
утримання від активних дій. Вольовими ознаками є
свідоме бажання чи допущення наслідків. У реальному житті інтелектуальні, вольові та емоційні
ознаки взаємопов’язані й утворюють єдиний
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психічний процес, а тому їх розмежування є
умовним, необхідним для з’ясування змісту і значення вини [4, с.299].
Зв’язок між причинним зв’язком і виною
встановлюється перш за все тому, що суспільно
небезпечне діяння повинно випливати із психічного стану особи. Злочинна воля приводить в
дію зовнішні сили і стає причиною, що викликала злочинні наслідки. Наслідки можуть інкримінуватися особі тільки в тому разі, якщо те, що
об’єктивно відбулося, могло охоплюватись свідомістю діючої особи. Звідси випливає: зміст
вини і її ступінь в значній мірі залежить від змісту і тяжкості того суспільно небезпечного наслідку, яке передбачається чи могло передбачатися суб’єктом.
Єдність причинного зв’язку і вини полягає
також у тому, що справжній розвиток причинного зв’язку повинен відповідати тому розвитку,
який при умислі передбачався суб’єктом, а при
необережності міг ним передбачитися. Що ж стосується характеру передбачення при умислі, то
особі, яка вчинила злочин, інкримінуються як умисні, так і такі наслідки його злочинної діяльності,
які вона передбачала не як необхідні, а як можливі.
Отже, вина – це психічне відношення особи до
вчиненого нею злочину, що виражається у формі
умислу чи необережності. Тобто вина володіє
чисто суб’єктивним характером. Саме цей критерій дозволяє провести чітку межу між поняттями
„вина” і „причинний зв’язок”. Тим не менше, ряд
авторів при їх дослідженні намагаються злити ці
два поняття воєдино, ототожнити.
Наслідком помилкового застосування причинності в рамках кримінального права, тобто
повного або часткового ототожнення цих понять, є помилковий висновок про те, що причинний зв’язок сам по собі може викликати кваліфікацію злочину [5, с.88-90]. Як об’єктивна реальність причинний зв’язок між будь-якими діяннями і суспільно небезпечними наслідками може
бути, а може і не бути. Що ж стосується вини, то
форма, в якій вона виражена (умисел – прямий
чи непрямий, необережність – самовпевненість
чи недбалість), саме і є однією із підстав для варіантів кваліфікації злочину.
Ще один прояв змішування понять причинності і вини – можливість існування причинно-наслідкового зв’язку між бездіянням і наслідками. В
теорії кримінального права доведено помилковість
даного твердження. Але залишається відкритим
питання про необережність при бездіяльності.
Як відомо, при необережності особа не передбачає суспільно небезпечних наслідків свого
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діяння. Приблизно така ж формула („повинен і
міг”) затосовується при бездіяльності для встановлення можливості діяти. Виникає питання
про співвідношення цих критеріїв. При відповіді
на дане питання можуть виникнути два взаємовиключаючих, але однаково хибним припущенням. Перше. Чи потрібно спеціально розглядати
можливість особи виконувати дію, що вимагається? Чи не входить цей критерій у саме поняття вини? Друге. А чи потрібно встановлювати
вину в злочинах, вчинених шляхом бездіяльності? Чи не перекривається вона цим критерієм? Чи
потрібно при необережному бездіянні два рази
застосовувати дану формулу?
Вважаємо, що потрібно. Спочатку встановлюється, чи повинен і міг винний діяти, а потім
чи повинен і міг відвернути наслідки, які не повинен був допустити. Ні вина не перекривається
критерієм можливості, ні можливість не перекривається виною. Специфічність суб’єктивної
підстави відповідальності при бездіяльності саме
в тому і полягає, що в нього входить і вина, і
можливість діяти. Інше питання, яке потрібно
з’ясувати, - це питання про вольовий зміст необережності при бездіяльності.
Юридична наука стоїть на позиції визнання
не тільки вольового змісту дії, але й бездіяльності. Бездіяльність може вимагати таких же, а іноді
і більших вольових зусиль, як і дія. Виражається
такий вольовий акт у затримці рухів, у гальмуванні м’язової діяльності. Але із цього абсолютно правильного положення деякі юристи роблять
висновок, що будь-яка бездіяльність, що карається кримінальним законом, обов’язково повинна бути вольовою, в тому числі вчинена з необережності. Б.С. Никифоров обгрунтовує, наприклад, це тим, що при необережності особа свідомо і по своїй волі не напружує свої розумові здібності, що тягне за собою непередбачувані ним
суспільно небезпечні наслідки [8, с.119]. Але це
неправильно. Це означало б, що особа свідомо і
по своїй волі не передбачає можливості настання
наслідків свого діяння.
С.А. Тарарухін вважає, що при необережному бездянні вольовий зміст отримує зовнішнє
вираження в настанні суспільно небезпечних наслідків [10, с.40]. Іншими словами, доказом вольового змісту бездіяння є настання наслідків.
Але така думка означає об’єктивне інкримінування, що не допускається в кримінальному праві України.
Н.Ф. Кузнецова визначає вольовий акт не до
наслідків, а тільки до самого діяння [3, с.17]. Не
говорячи уже про те, що сам закон ст.23 КК

України визначає ставлення особи до діяння і до
наслідків. А в злочинно-недбалому бездіянні воля відсутня і у відношенні самого діяння (це делікти упущення: людина заснула і забула).
Отже, неправильне розуміння співвідношень
понять „причинності” і „вини” тягне за собою
хибне уявлення про суміжні з даною проблемою
питання. Діалектико-матеріалістична концепція
причинності, що розповсюджує своє діяння і на
сферу кримінального права, повністю відкидає
можливість привнесення будь-якого суб’єктивного начала в об’єктивну реальність. Саме тому
поняття „причинний зв’язок” і „вина” не тільки не
збігаються і не є тотожними, але й не пересікаються. Наявність і ступінь вини в діянні особи служить підставою для притягнення її до відповідальності і призначення покарання в тому випадку, якщо причинний зв’язок між діяннями даної особи і
наслідками знаходить своє підтвердження.
Висновки про співвідношення причинного
зв’язку і вини:
1. Причинний зв’язок і вина є двома однаково необхідними передумовами кримінальної відповідальності. Жодна, окремо взята, із них не
може обгрунтувати кримінальну відповідальність особи. При цьому обидві передумови кримінальної відповідальності рівноцінні.
2. Співвідношення причинного зв’язку і вини
належить розуміти як органічну єдність внутрішнього і зовнішнього, об’єктивного і суб’єктивного.
3. При вивченні окремих елементів складу
злочину ці дві сторони аналізуються окремо:
по-перше, злочинне діяння вивчається зі
сторони об’єктивних процесів, викликаних волею винного. В даному випадку нас цікавить існуючий насправді причинний зв’язок між вольовим актом і насталими суспільно небезпечними
наслідками, не залежно від того, чи передбачала
особа злочинні наслідки свого діяння, чи мала
можливість їх передбачити;
по-друге, злочинне діяння, вивчається зі
сторони змісту волі. В даному випадку нас цікавить зміст тих уявлень і емоцій, які супутні зовнішньому прояву волі. Це – процес, що протікає
в психіці діяча.
4. Зв’язок між виною й об’єктивною стороною злочину встановлюється, по-перше, в тому,
що суспільно небезпечне діяння повинно випливати із психічного стану діяча. Злочинна воля
приводить у рух зовнішні сили і стає причиною
злочинних наслідків. Отже, воля особи є моментом, що визначає протікання причинності. З іншого боку, зміни, що відбуваються у зовнішньому світі, тобто суспільно небезпечні наслідки,
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можуть бути інкриміновані винному, оскільки те,
що об’єктивно відбулося, охоплювалось чи могло охоплюватися його виною. Отже, якщо зовнішні процеси залежні від внутрішніх, то зі свого
боку зміст поняття вини визначається зовнішніми процесами. А це означає, що зміст вини і її
ступінь значно залежать від змісту і тяжкості наслідків, які передбачаються чи повинні передбачатися особою.
5. Встановлення будь-якої конкретної події
пов’язано з такою кількістю переплетених обставин, що за загальним правилом, людина не може
передбачити з точністю всі ці обставини. Тому
достатньо, щоб при умислі особа передбачала
можливість настання наслідку і розвиток причинного зв’язку в загальних рисах, а при необережності – достатньо, щоб у особи була можливість такого передбачення.
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НЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ
Постановка проблеми. Вітчизняний законодавець, теоретики кримінального права і працівники правоохоронних і судових органів не є одностайними, не можуть знайти компромісу ані
щодо визначення поняття незакінченого злочину,
ані щодо його видів, а також щодо кримінальноправової оцінки такої злочинної діяльності. Саме
тому, вважаємо, нагальним постає розв’язання
проблеми визначення та закріплення у Кримінальному кодексі України (далі – КК України) поняття незакінченого злочину, надання якісно нової класифікації його видів, передбачивши їх у
КК України, і характеристики особливостей
кримінально-правової оцінки незакінченого злочину в цілому та його видів, зокрема.
Ступінь наукової розробки. Аналіз джерел
з даної проблематики показує, що в теорії кримінального права завжди приділялась значна увага
дослідженню незакінченого злочину та його видів, а також кваліфікації злочину в цілому чи
окремим злочинним посяганням. Такі дослідження проводились як у радянський період, так
і проводяться на сучасному етапі. Зокрема, вагомий внесок у дослідження незакінченої злочинної діяльності зробили такі відомі науковці, як
М.Д.Дурманов [1], В.Д.Іванов [2], І.З.Каплун [3],
А.П.Козлов [4], Н.Ф.Кузнєцова [9], А.Сахаров
[16], В.П.Тихий [19], В.Ткаченко [20] та інші.
Питанням кримінально-правової кваліфікації та
кваліфікації злочинів присвятили свої праці такі
досвідчені науковці, як М.Й.Коржанський [6],
В.М.Кудрявцев [8], О.К.Марін [10], Т.М.Марітчак [11], В.О.Навроцький [12], С.А.Тарарухін
[18]. Водночас необхідно зазначити, що питання,
які стосуються самої дефініції незакінченого
злочину, а також кваліфікації його окремих видів, на сьогодні або не досліджуються взагалі,
або досліджуються лише фрагментарно на рівні
підручників із кримінального права України.
Однак це не означає, що в такому дослідженні
немає потреби, а, навпаки, доводить необхідність
приділити таким питанням належну увагу та детально їх дослідити.
Мета статті. Головна мета даного дослідження базується на його змісті і буде полягати у
спробі: 1) на основі проведеного дослідження
сформулювати власне поняття незакінченого
злочину; 2) подати нову класифікацію видів не-

закінченого злочину; 3) провести теоретичний
аналіз особливостей кваліфікації видів незакінченого злочину; 4) подати пропозиції щодо внесення відповідних змін до КК України.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Вчинюване суспільно небезпечне посягання – це
певний процес, який має місце в просторі та часі.
Тому злочинна діяльність, як правило, проходить
у своєму розвитку ряд етапів. Відповідно до КК
України, кримінальна відповідальність за вчинений злочин настає незалежно від того, вдалось
чи ні суб’єкту злочину повністю завершити його
і досягнути бажаного результату. Однак суспільна небезпека завершеної і не доведеної до кінця
злочинної діяльності різна. З урахуванням цього,
КК України встановлює, з якого моменту суспільно небезпечна діяльність стає кримінально караною і як визначати кримінальну відповідальність за
злочин, недоведений до кінця. Тому всі вчинювані
особою суспільно небезпечні посягання (злочини)
поділяються на закінчені та незакінчені.
Якщо винна особа повністю реалізувала злочинний намір і вчинила закінчений злочин, то
необхідність виділяти будь-які етапи злочинної
діяльності відсутня. Така необхідність виникає
лише у разі недоведення запланованого злочину
до його логічного завершення. Саме тоді на передній план виноситься питання щодо поняття та
видів незакінченої злочинної діяльності. У КК
України відсутнє визначення поняття незакінченого злочину. Частина 1 статті 13 КК України регламентує лише поняття закінченого злочину. В ній
зазначається, що таким злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини
Кримінального кодексу [14, с. 56]. За цією ж нормою незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин (ч.2 ст.13 КК України).
Однак необхідність розрізняти такі поняття
достатньо актуальна та важлива, тому що це враховується при кримінально-правовій оцінці вчиненого злочину (його кваліфікації), а також має
значення для індивідуалізації кримінальної відповідальності та призначення справедливого покарання винній особі. Відсутність поняття незакінченого злочину в кримінальному законі України,
пояснюється тим, що доктрина колишньої радянської школи кримінального права, яка передувала
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розробці проектів кодексу і прийняттю КК України
2001 року, розглядала готування до злочину та замах на злочин як стадії вчинення злочину і не виробила дефініцію незакінченого злочину.
В сучасній кримінально-правовій літературі
намітились зрушення щодо усунення застарілого
підходу до визначення поняття незакінченого
злочину. На необхідності розробки такої дефініції наголошують відомі українські та російські
науковці. Зокрема, М.П.Рєдін вважає, що незакінчений злочин – це діяльність особи, спрямована на
реалізацію злочинного наміру, яка перервана на
стадії підготовки до злочину або на стадії вчинення
злочину через обставини, що не залежали від волі
особи [15, с.167]. Дещо інше тлумачення поняття
незакінченого злочину дають Г.В.Назаренко та
А.І.Ситникова, на думку яких незакінчений злочин
– це умисне діяння, не доведене до кінця з незалежних від особи обставин або в силу добровільної
відмови від злочину [13, с.116; 17, с.97].
Однак виходячи із положень чинного українського кримінального законодавства, а саме норми, яка закріплює поняття закінченого злочину,
на нашу думку, найбільш вдало дефініція, запропонована М.І.Бажановим, Ю.В.Бауліним та іншими. Вони зазначають, що незакінчений злочин –
це умисне, суспільно небезпечне діяння (дія або
бездіяльність), яке не містить усіх ознак злочину,
передбаченого відповідною статтею Особливої
частини Кримінального кодексу у зв’язку з тим, що
злочин не був доведений до кінця з причин, незалежних від волі винного [7, с.174].
Єдине, на що варто звернути увагу в цій дефініції, це те, що злочин може не доводитись до
логічного завершення не лише через причини,
які не залежали від винного, але і через ті, які
безпосередньо залежали від нього. Саме так тлумачать причини недоведеності злочину до кінця і
М.І.Мельник, і М.І.Хавронюк, а також С.І.Нікулін. На їх думку, злочин може бути не доведеним
до кінця з двох причин, які виключають одна одну: 1) за волею особи, в поведінці якої вбачається добровільна відмова при незакінченому злочині; 2) всупереч волі особи, винної у вчиненні
злочину [14, с.56; 5, с.135].
Виходячи із викладеного, більш доцільним і
обґрунтованим буде таке визначення незакінченого злочину: це умисне, суспільно небезпечне,
протиправне діяння (дія або бездіяльність), яке
не містить усіх ознак складу злочину, що передбачений відповідною нормою (статтею) Особливої частини Кримінального кодексу, у зв’язку з
тим, що злочин не був доведений до кінця внаслідок добровільної відмови винної особи від
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вчинення злочину або через обставини, що не
залежали від її волі.
Аналізуючи таку дефініцію, а також норми КК
України, вважаємо, що до видів незакінченого злочину потрібно додати поряд із готуванням до злочину та замахом на злочин також добровільно припинене готування до злочину та добровільно припинений замах на злочин. Це означає, що можна
буде вести мову про два основних види незакінченого злочину: 1) вимушено припинене злочинне
посягання (готування до злочину та замах на злочин); 2) добровільно припинене посягання (у випадку добровільної відмови від доведення готування
до злочину або замаху на злочин до кінця).
На правильність і обґрунтованість такого підходу вказують сучасні тенденції розвитку кримінального права, а також неодноразові спроби
окремих учених звернути увагу на це проблемне
питання [17, с.159]. Охарактеризувавши та проаналізувавши поняття та види незакінченого злочину, необхідно звернути неабияку увагу на особливості його кваліфікації. Кваліфікація незакінчених злочинів викликала і продовжує викликати значні труднощі, оскільки в ряді випадків
відсутня межа між готуванням до злочину та замахом на злочин, замахом на злочин і закінченим злочином, а також замахом на злочин і добровільною відмовою від вчинення злочину. Зауважимо, що основна відмінність між цими кримінально-правовими інститутами полягає в ознаках об’єктивної сторони складу злочину. Це
означає, що у закінченому злочині такі ознаки
об’єктивної сторони, як суспільно небезпечне діяння або суспільно небезпечний наслідок, явно та
чітко виражені при вчиненні злочинного посягання. Особливість же незакінченої злочинної діяльності полягає в незавершеності об’єктивної сторони. В даному випадку мова йде про відсутність
суспільно небезпечного наслідку або про наявність іншого наслідку, який не охоплюється відповідною нормою Особливої частини КК України, у злочинах із матеріальним складом. У злочинах з формальним складом неповнота об’єктивної сторони виражається в невиконанні суб’єктом злочину усіх тих діянь, які її утворюють.
Тому, якщо в процесі досудового слідства буде
правильно встановлено або момент закінчення
злочину, або вид незакінченого злочину, то тим
створюються передумови для правильної кваліфікації діяння винної особи.
Не менш суттєвим для правильної кваліфікації незакінченого злочину, з чим важко не погодитися, є, на думку О.Толмачова, встановлення
виду прямого умислу [21, с.30]. Загальновідомо,
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що умисел поділяється на визначений, невизначений та альтернативний. При визначеному умислі особа передбачає конкретну мету, на досягнення якої і спрямовує своє злочинне діяння (позбавити потерпілого життя, обманути покупця,
одержати предмет хабара в особливо великому
розмірі). Якщо через обставини, які не залежали
від винного, останній не досяг бажаного результату, однак була завдана інша шкода правоохоронюваному інтересу, яка дозволяє оцінити вчинене як закінчений злочин, то вчинене, виходячи
із спрямованості умислу, належить кваліфікувати
як вид незакінченого злочину. При невизначеному умислі, коли для винного однаково бажаний
будь-який із передбачених ним результат, його
діяння можна кваліфікувати як закінчений злочин, у залежності від наслідків, що фактично настали. Аналогічно вирішується питання кваліфікації і при альтернативному умислі.
Отже, враховуючи ці аспекти, а також поділ
незакінченого злочину на два види, тобто вимушено припинене злочинне посягання (готування
і замах) та добровільно припинене посягання
(добровільна відмова), кваліфікація повинна
здійснюватись так. Якщо мова йде про перший
вид незакінченого злочину, то у відповідності до
статті 16 КК України готування до злочину та
замах на злочин треба кваліфікувати за двома
нормами, а саме: за статтею Особливої частини
КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за закінчений злочин, до якого
суб’єкт злочину готувався або, на вчинення якого вчинив замах, а також із обов’язковим посиланням на статті 14 або 15 Загальної частини КК
України. Таке посилання необхідне, оскільки всі
склади злочинів у диспозиціях норм Особливої
частини кодексу сформульовані як закінчені посягання. При кваліфікації готування до злочину
та замаху на злочин також повинні враховуватись особливості кожного із цих інститутів. Зокрема, частини 2 статті 14 КК України, в якій зазначено, що готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності, а, отже, не підлягає кримінальноправовій оцінці. Також необхідно зазначити, що
стаття 15 КК України в частинах 2 і 3 розрізняє
закінчений та незакінчений замах, які при здійсненні кваліфікації повинні також отримати належну кримінально-правову оцінку.
Що ж стосується другого виду незакінченого
злочину, а саме добровільно припиненого посягання, то, загалом, дії особи, яка добровільно відмовилась від доведення злочину до кінця, не є
кримінально караними, а отже, не підлягають жод-

ній кримінально-правовій оцінці (кваліфікації).
Однак, якщо в діянні (дії або бездіяльності), яке
вчинене особою до моменту добровільної відмови,
вже міститься склад іншого закінченого злочину,
то в такому випадку кваліфікації підлягає лише те
діяння, яке містить такий склад закінченого злочину. Підводячи підсумок щодо особливостей кваліфікації незакінченого злочину, відзначимо лише
одне, що принципи кваліфікації таких діянь, як і
поняття кваліфікації в цілому, повинні бути закріплені в кримінальному законодавстві України.
Висновки. Аналіз викладеного матеріалу дозволяє прийти до таких висновків.
1. Проблематика видів незакінченого злочину
та особливостей їх кваліфікації була і залишається актуальною, тому потребує подальшого дослідження й аналізу.
2. Вважаємо за доцільне запропонувати внести зміни до частини 2 статті 13 КК України, в
результаті чого вона має виглядати так:
«Незакінченим злочином визнається умисне, суспільно небезпечне, протиправне діяння
(дія або бездіяльність), яке не містить усіх
ознак складу злочину, що передбачений відповідною статтею Особливої частини цього
Кодексу, у зв’язку з тим, що злочин не був доведений до кінця внаслідок добровільної відмови винної особи від вчинення злочину або
через обставини, що не залежали від її волі».
3. Пропонуємо законодавчо закріпити і поділ
незакінченого злочину на два види і з цією метою доповнити статтю 13 КК України частиною
3 такого змісту:
«Незакінчений злочин поділяється на вимушено припинене злочинне посягання (готування до злочину і замах на злочин) та добровільно припинене посягання (добровільна
відмова від доведення готування до злочину
або замаху на злочин до кінця)».
4. Вважаємо за доцільне виділити в кримінальному законі і окремий розділ, в якому була б
приділена увага кваліфікації злочинів і передбачались поняття кваліфікації злочинів, її стадії, а
також урегульовувались особливості кваліфікації
незакінченої злочинної діяльності, співучасті,
множинності та інших важливих інститутів кримінального права.
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UNCOMPLЕTED CRIME: CONCEPT, TYPES AND FEATURES OF QUALIFICATION
Summary
In article own formulation of concept of the uncompleted crime is offered; new classification of types
of the uncompleted crime is allowed; the theoretical analysis of features of qualification of types of the uncompleted crime is carried out; offers are brought to change and add Criminal code of Ukraine.
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ПОНЯТТЯ МЕДИЧНОГО РИЗИКУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРАВОМІРНОСТІ
Постановка проблеми. Майже будь-який
вид людської діяльності носить імовірний характер і в силу цього пов’язаний в деяких випадках
із ризиком. Але і в професійній медичній діяльності на правила виправданого ризику слід посилатись практично завжди, так як ні одне втручання лікаря не позбавлене ймовірності загрози
настання шкідливих наслідків, інколи саме ціною
ризику таке втручання можливо здійснити. Лікувально-діагностична діяльність медиків неможлива без досягнення в науково-дослідній роботі,
без елементів ризику неможливий розвиток медичної науки і практики лікування. Медицина
активно втручається у найскладніші процеси, які
відбуваються в організмі людини. Основним завданням медичних працівників є забезпечення
життя і здоров’я людини при будь-якому втручанні. В таких умовах необхідне чітке визначення критеріїв відмежування правомірної та протиправної поведінки медичних працівників. Тому,
в якості такої поведінки слід розглядати професійний ризик медичних працівників як вид виправданого ризику.
Ступінь наукової розробки проблеми. Визначення та дослідження виправданого ризику,
як виду обставини, що виключає злочинність діяння, викликане необхідністю захисту прав людини у кримінальному аспекті призвело до звернення щодо цієї проблеми багатьох вченихкриміналістів: П.А.Андрушко, Ю.В.Бауліна,
О.М.Гавяза, М.С.Грінберга, А.А.Піонтковського.
Проблеми кримінальної відповідальності і звільнення від неї медичиків в силу специфіки медичної діяльності були висвітлені в працях В.О.
Глушкова, П.С.Дагеля, М.І. Ковальова, М.С.Малеіна, В.А.Ойгензіхта, А.В.Серової та ін.
Мета статті. За мету автор ставить проаналізувати на підставі сучасних поглядів професійний ризик медичних працівників через призму
виправданого ризику, який є однією із обставин,
що виключає злочинність діяння, а також визначити межі протиправної та правомірної поведінки медиків, з урахуванням специфіки їх діяльності. На підставі загальних ознак виправданого
ризику та умов його правомірності слід дати
правову оцінку медичному ризику та виокремити
його специфічні ознаки, умови правомірності, а
також зосередити увагу на відповідальності ме-

дичних працівників при перевищенні меж вказаного ризику.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Досить часто в медичній практиці зустрічається
обставина, при якій винне спричинення шкоди
здоров’ю не є злочином – а підпадає під ознаки
виправданого ризику. Ризик – це право людини
на творчий ризик, на отримання найбільшого, з її
точки зору, надійного та вірогідного результату.
Він притаманний деяким професіям, де тактика
необхідних дій або бездіяльності досить часто
пов’язана із певним ризиком, коли і прийняття
рішення, і відмова від нього може бути небезпечним для пацієнта. Однак у випадку ризикованої
поведінки медика вона повинна бути обґрунтованою, так як ризик в таких галузях, як медицина, фармація, генетика, екологія можуть спричинити шкоду здоров’ю.
Проблема ризику в медицині завжди викликала певні суперечки. Неминуча необхідність
застосування нових не апробованих методів
профілактики, діагностики і лікування, використання нових не вирішених поки що до застосування лікарських засобів та імунологічних препаратів, власне, і є ризик заради врятування життя людини. В медичній науці і практиці постійне
впровадження нового є необхідністю. В професійній медичній діяльності на правила виправданого ризику слід посилатися тому, що практично
ні одне втручання лікаря не вільне від загрози
настання шкідливих наслідків, тому тільки ціною
ризику таке втручання може бути здійснене.
Отже, недопустиме притягнення до кримінальної відповідальності лікарів, які допустили виправданий ризик. В цих умовах дії лікаря позбавлені суспільно небезпечного характеру і в силу
цього не можуть розглядатися як злочин, навіть
якщо настали несприятливі наслідки. Навпаки, в
ряді випадків відмова від ризику означає по суті
відмову від надання допомоги хворому, тобто
злочин передбачений ст. 139 КК України.
Ризик до деякої міри присутній при будьякому виді надання медичної допомоги. Медичний ризик можна визначити як правомірне застосування лікувально-діагностичних заходів,
якщо позитивний результат недосяжний традиційними, перевіреними засобами, при цьому медичний працівник мовби нехтує передбаченням
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шкідливих наслідків для хворого. Але це є єдиним виходом у такій ситуації. В діяльності хірургів не повинні мати місце випадки неправомірного високого ризику оперативного лікування, як і неправомірної відмови від ризику там, де
тільки оперативне лікування може врятувати
життя хворому. Діяльність хірургів, використання ними права на ризик при оперативному лікуванні знаходяться під пильним спостереженням
суспільства.
Варто виділити і лікарський ризик, який вчиняється з метою попередження нанесення шкоди
для здоров’я чи життя людини. Це найбільш розповсюджений у медичній практиці вид ризику.
Іншим різновидом являється медичний експеримент. Ступінь ризику спричинення небезпечних
наслідків при його проведенні зазвичай досить
високий, оскільки буває досить складно передбачити можливість настання шкідливих наслідків, у тому числі і надто віддалених. Цей вид лікарського ризику в умовах сучасного розвитку
медичної науки набуває все більшого та зростаючого значення [2, с. 82].
В юридичній літературі медичний ризик розглядається окремо від загальних питань виправданого ризику і визначається як правомірне застосування для врятування життя, збереження здоров’я
хворого лікувально-діагностичними заходами, якщо позитивний результат не може бути досягнутий
традиційними, перевіреними засобами. При правомірному медичному ризику медичний працівник
немовби нехтує передбаченням шкідливих наслідків для хворого, однак така позиція є єдиним виходом у клінічній ситуації [5, с. 13].
У медичній літературі медичний ризик формулюється по-різному. Більшість авторів вважають, що найбільше ризик присутній у хірургічній
практиці. За висловленням Є.М. Тагареєва, лікарю необхідно вміти “ковзати по лезу ризику”,
дотримуючись принципу добре розрахованого
ризику [2, с.72].
Деякі автори визначають операційний ризик
як ступінь передбачуваної небезпеки, якій піддається хворий під час операції, анестезії і протягом післяопераційного періоду [10, с. 32-36].
При визначенні ступеня небезпеки повинні
враховуватись усі фактори: обсяг, умови виконання операції та її наслідки, особливості хірургічної патології, характер і тяжкість супутньої
патології, вік оперованого. Такий ризик при традиційних загальноприйнятих методах лікування
правомірний, що визначається суспільно корисною метою медичної діяльності.
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Інші автори використовують категорію хірургічного ризику, який охоплює суму небезпечностей, пов’язаних з наявністю хвороби, а також
спробами змінити протікання та кінцевий момент за допомогою хірургічного втручання. Хірургічний ризик визначається двома складовими
частинами, одна з яких характеризує тяжкість
хвороби та початковий стан функцій організму, а
інша – травматичність і переносність операції
при неодмінній (обов’язковій) увазі до хворого.
Будь-який ризик виправдовується прагненням
отримати позитивний результат від хірургічного
лікування з повним або частковим відновленням
активної діяльності і здоров’я хворого [6, с.78].
Зазначимо, що і юристи, і медики суттєво
звужують сферу застосування категорії медичного ризику, пов’язуючи його тільки з певною
небезпекою. Тим вони ставлять під сумнів право
існування медичного експерименту як виду виправданого ризику медичного персоналу.
На нашу думку, медичний ризик може бути
пов’язаний із різноманітними напрямками лікарської діяльності, які регулюються спеціальними
правилами (методики операцій, трансплантації
органів та тканин, переливання крові, застосування нових препаратів та ін.).
Категорія ж виправданого ризику медичних
працівників повинна розглядатися в межах діяння,
пов’язаного з ризиком, оскільки є різновидом
останнього. Тому визначення медичного (лікарського) ризику не повинно суперечити загальному
визначенню діянню, пов’язаному з ризиком. Звичайно, право на ризик не може бути безмежним. Не
слід допускати необґрунтованого ризику життям та
здоров’ям людей. Для визнання правомірності медичного ризику необхідно визначення умов, дотримання яких дає підстави для звільнення від
кримінальної відповідальності [12, с. 13].
Так, як медичний ризик є одним із видів виправданого ризику, тому він повинен здійснюватись в межах, встановлених ст. 42 КК України.
Зокрема можна виділити умови правомірності,
які притаманні тільки медичному ризику.
На думку В.А.Ойгензіхта, умови правомірності “лікарського” ризику можуть бути наступними: 1) неможливість досягнення мети іншими
засобами; 2) ризик повинен співставлятися із
значенням тієї мети, заради якої здійснює свій
вчинок [11, с.50-63]. Фактично він вказує лише
частину загальних умов правомірності виправдного ризику, і не виокремлює медичний ризик.
В.О.Глушков формулює такі умови правомірності медичного ризику: 1) наукове обґрунтування методи діагностики, лікування, профілак-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2004. Випуск 236 . Правознавство.

Поняття медичного ризику та умови його правомірності

тики, застосування лікарських засобів; 2) мета,
заради якої застосовувалось ризиковане лікування чи діагностика, повинна виправдати небезпеку, яка загрожувала життю чи здоров’ю хворого;
3) можливість настання шкідливих наслідків повинна бути ймовірною, а не свідомою; 4) наявність згоди хворого чи його законних представників на застосування ризикованого методу лікування і можливість настання несприятливого результату [2, с.86].
Остання умова не вказана в ст. 42 КК України, так як стосується тільки окремих видів виправданого ризику, але для визнання медичного
ризику правомірним її наявність є обов’язковою.
П.С. Дагель доповнює даний перелік ще однією умовою – мета в таких умовах не могла бути досягнута звичайними, неризикованими засобами. Визнаючи необхідність отримання згоди
хворого, не відзначає, що пацієнт чи його родичі
повинні дати згоду на застосування ризикованого лікування, як ознайомлені з можливою небезпекою, коли це можливо [5, с.14].
М.І.Ковальов, І.Г. Вермель при аналізі критеріїв кримінальної відповідальності медичних
працівників запропонували умови протиправності, а не правомірності. Ними вказується, що кримінальна відповідальність медичних працівників
повинна настати при дотриманні наступних умов
[8, с. 57-58]:
1. Дії медичного працівника були явно невірними, протирічили загальновизнаним та загальноприйнятим правилам медицини.
2. Медичний працівник міг і повинен передбачити, що дії його неправильні і тому можуть
спричинити шкоду хворому.
3. Ці неправильні дії сприяли (прямо або побічно) настанню несприятливих наслідків – смерті хворого чи спричиненню суттєвої шкоди його
здоров’ю [8, с.58].
Кримінальна відповідальність допустима
лише у випадках, коли внаслідок неправильних
дій медичного працівника, настали серйозні, несприятливі наслідки – смерть хворого або суттєва шкода здоров’ю.
Уявляється, що ці критерії протиправності
можуть бути враховані при формулюванні умов
правомірності, які притаманні виключно медичному ризику (співставлення протилежностей).
Отже, умови правомірності медичного ризику є умовами правомірності виправданого ризику, які перераховані в ст. 42 КК України, але кожна з них має специфічний зміст. Крім того, враховуючи специфіку медичного ризику, необхідно
доповнити цей перелік ще однією умовою пра-

вомірності – наявність згоди пацієнта чи його
законних представників на прийняття ризикованого лікування.
Виправданий медичних працівників може
бути визнаний правомірним при одночасній наявності наступних умов:
1. Ризик повинен застосовуватись для досягнення суспільно корисної мети, яка являється не
тільки спасінням життя чи повне вилікування
хворого, але і продовження його життя чи радикальне покращення стану здоров’я хворого, а
також інтереси науки і можливість вилікування
майбутніх хворих.
Тому в законі (в першу чергу, стосовно до
медичного експерименту) слід було б передбачити яку мету можуть визнати в якості суспільно
корисної.
2. Ця мета не може бути досягнута звичайними, традиційними і неризикованими засобами
лікування та діагностики.
3. Можливість настання шкідливих наслідків
повинна бути ймовірною, а не завідомою.
4. Ризиковані дії лікаря повинні відповідати
даним медичної науки, опиратися на певний досвід.
5. Медичний працівник повинен застосувати
всі можливі заходи для відвернення шкоди, при
проведенні медичного експерименту повинні
бути передбачені всі заходи, які б виключали
загибель людини.
6. У всіх випадках, коли можливо, повинна
отримуватись згода пацієнта чи його законних
представників (багатьма спеціалістами пропонується її фіксування в історії хвороби) на застосування ризикованого лікування, з попереднім
ознайомленням про можливість настання несприятливих результатів.
Під згодою слід розуміти рішення, яке можливе лише при наявності повної інформації.
Хворий перед прийняттям рішення має право,
особливо, знати: діагноз, перспективу у випадку
відмови від лікування, ступінь ризику, перспективу вдалого експерименту, можливі побічні
явища, хворобливість медичного втручання і т. і.
(крім медико-технічних відомостей). Лікар, враховуючи індивідуальні психічні та інші особливості кожного хворого, може спочатку ознайомити його із станом здоров’я і способом лікування в загальній формі, і лише при наполегливих
вимогах хворого зобов’язаний дати повну інформацію. Про інформованість хворого і його рішення повинно записатись в історії хвороби. Таким чином, у відношенні хворого не повинно
бути лікарської таємниці; в іншому випадку опе-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2004. Випуск 236. Правознавство.

123

О.І. Ющик

рацію або експеримент слід вважати протиправним, так як рішення, побудоване на дезінформації, не можна вважати згодою [12, с.15].
Висновок. Життя і здоров’я людини є найвищою цінністю, відносно якого визначаються
інші цінності та блага. Згідно Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я здоров’ям є
стан повного фізичного і душевного благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних
дефектів [13, с.5]. Володіння вищим досяжним
рівнем здоров’я є одним із основних прав будьякої людини поза расовими, релігійними або політичними переконаннями, економічного і соціального положення. Забезпечити збереження життя і здоров’я, в першу чергу, належить закладам
охорони здоров’я, а саме вказаний обов’язок лежить на плечах медичних працівників. Гіппократ
писав: «Лікар повинен зробити все, що в його
силах, щоб спасти життя, зберегти здоров’я, або
хоча б полегшити страждання».
Специфіка медичної діяльності виявляє гостру необхідність визначення підстав звільнення
від кримінальної відповідальності медичних
працівників. Медична громадськість неодноразово заявляла, що «не слід ставити під загрозу
кримінальній відповідальності лікаря, які за своїми здібностями виконують лікарські обов’язки»
[13, с.5]. Тому в якості найбільш універсальної
підстави звільнення медичних працівників від
кримінальної відповідальності можу бути названий виправданий ризик, а точніше один із його
видів – медичний ризик. Дана обставина, врегульована ст. 42 КК України, що виключає злочинність діяння, охоплює множинність ситуацій при
медичних втручаннях. Тому поняття та умови
правомірності виправданого ризику необхідно
застосовувати при врегулюванні питань, які виникають при притягненні медика до кримінальної відповідальності у разі спричинення шкоди
здоров’ю, який діяв в ситуації ризику.
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THE DEFINITION AND EXCEEDING LIMITS OF MEDICAL RISK
Summary
The article is devoted to the institution of justifier risk in criminal law and one of your kinds – medical
risk. The author has formulated the definition of exceeding limits of medical risk and when this risk will be
illegitimate, that is the base of criminal responsibility.
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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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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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