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ПОСТРАДЯНСЬКА НАУКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА:
ДЕЯКІ ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Одним із найбільш
яскравих феноменів пострадянської юриспруденції в цілому став надзвичайно динамічний, вибухоподібний розвиток науки фінансового права.
На це явище вже неодноразово звертали увагу
провідні юристи-фінансисти, однак далі констатації даного факту справа поки що не пішла. Даний феномен ще не піддавався ні спеціальному
внутрішньому аналізу, тобто дослідженню його
власне представниками науки фінансового права,
ні пізнанню його ззовні, насамперед представниками загальної теорії права та держави. Це разом
з іншими факторами сприяє тому, що в останній
період поряд із триваючим процесом нелінійного
нагромадження знань про фінансово-правову
дійсність усе сильніше дають про себе знати як у
теорії фінансового права, так і на практиці деякі
негативні явища. Насамперед до них варто віднести застарілі парадигмальні підходи, методологічно однобокі та помилкові погляди, «погрішності» категорійно-понятійного апарату як найважливішого наукового інструменту пізнання дійсності, що склалися в тоталітарну епоху і безпідставно перенесені методом діалектичного зняття з
радянської науки фінансового права в зовсім іншу суспільно-історичну дійсність – у сучасний
період її розвитку. Крім того, дуже дискусійними
виявилися і деякі спроби окремих теоретиків фінансового права по-новому представити субстанціональні якості, систему і системоутворюючі
фактори у фінансовому праві, насамперед його
предмет. Тобто назріла об’єктивна потреба в ретельному науковознавчому аналізі пострадянської науки фінансового права.
Мета статті. Враховуючи те, що це фактично перша спроба спеціального наукознавчого
аналізу науки фінансового права в пострадянський період її розвитку, з одного боку, а також
надзвичайну складність і багатогранність даної
проблеми, з іншого боку, автори не претендують
на розкриття проблеми в цілому, а ставлять перед собою мету висловити деякі власні судження, узагальнення, оцінки і висновки з наступних

аспектів даної проблеми: 1) деякі підсумки розвитку науки фінансового права; 2) необхідність і
характер глибоких якісних змін у методологічному інструментарії науки фінансового права; 3)
нова, відповідна пострадянській парадигмі фінансового права висхідна, системоутворююча
категорія науки фінансового права.
Виклад основного матеріалу дослідження. Деякі підсумки розвитку науки фінансового
права. Пострадянська наука фінансового права
піднімається на плечах радянської науки фінансового права. Поза визнанням цього факту й адекватного розуміння сутності радянської науки
фінансового права, її основних досягнень не можна істинно пізнати і представити науку фінансового права постсоціалістичних країн. Тим більше, що при значній кількості справді слабких
сторін радянської науки фінансового права в неї
існують безперечні досягнення в порівнянні з
дореволюційною наукою фінансового права, незважаючи на наше небезпідставне захоплення
останньою, що не припиняється, і критику радянської науки фінансового права, яка вже набила оскому. Зокрема, саме зусиллями радянських
учених юристів-фінансистів наука фінансового
права остаточно і безповоротно виокремилась з
фінансової науки, чітко розмежувалася з науками
конституційного, адміністративного та деяких
інших галузей права.
До кінця 30-х – початку 40-х років ХХ століття Ю.А.Ровінським було завершено [16] розпочату ще в дореволюційний період корифеями
науки фінансового права Е.М.Берендтсом,
В.О.Лебедєвим, С.І.Іловайським, І.Х.Озеровим,
І.Ю.Патлаєвським, І.Т.Тарасовим, І.І.Янжулом,
В.Г.Яроцьким, Л.Н.Яснопольським і продовжену
у 20-і роки того ж сторіччя А.А.Алексєєвим,
М.І.Боголєповим, Г.І.Болдирєвим, А.І.Буковським, А.Буковецьким, П.П.Гензелем, М.Д.Загряцковим,
С.А.Котляревським,
С.Д.Криловим,
І.М.Кулішером, Е.Е.Понтовичем, В.М.Твердохлєбовим та іншими розробку догми фінансового
права, що є специфічним втіленням і продов-
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женням кращих традицій аналітичної юриспруденції; обґрунтовано предмет галузі фінансового
права. Це підняло науку фінансового права до
принципового рівня інших розвинутих юридичних наук у СРСР, вирішально сприяло оформленню фінансового права в окрему, самостійну
галузь права. Цей факт – розробка радянською
юридичною наукою у вкрай несприятливих умовах того часу «реального, об’єктивованого
предмета юридичних знань», «юридичних реалій, що охоплені поняттям «догма права»,
С.С.Алексєєв оцінив згодом як «обставину в
найвищій мірі важливу» [1, с.44].
У післявоєнний період застосування в науці фінансового права фундаментальних філософських категорій, насамперед нових для даної галузі знань філософських прийомів і методів дослідження, що одержали в той час грунтовну
розробку, особливо системного, структурного та
функціонального аналізу призвело до несподіваних позитивних результатів – виявилося, що фінансове право навіть в умовах, коли фінансовоправова матерія обмежувалася лише тільки догмою права, має загальні закономірності та специфічні властивості, особливі ієрархічні та горизонтальні зв'язки та співвідношення. Останнє
найбільше очевидно проявилося при розгляді
таких окремих фрагментів догми фінансового
права, як фінансово-правова норма, фінансовоправове відношення, юридичний факт у фінансовому праві і ряді інших. Це дозволило Р.О.Халфіній у 1952 р., зокрема, згрупувати всі фінансово-правові норми на основі їхніх внутрішніх якостей у Загальну й Особливу частини фінансового
права, а згодом і в специфічні фінансово-правові
інститути [17].
Завдяки зусиллям не одного покоління теоретиків і практиків фінансового права – Е.Е.Понтовича, С.Д.Крилова, І.М.Кулішера, В.М.Твердохлєбова,
Ю.А.Ровінського,
М.А.Гурвіча,
Р.О.Халфіної,
М.І.Піскотіна,
С.Д.Ципкіна,
В.В.Бесчеревних, Н.І.Хімічевої, Л.К.Воронової,
О.М.Горбунової, С.В.Запольського, В.І.Лісовського, Л.С.Малокотіна, Н.А.Куфакової, Д.А.Бекерскої, Л.В.Бричко, Б.М.Іванова, Т.С.Єрмакової,
М.Л.Когана і багатьох інших у 40-ві – 80-ті роки
ХХ століття були ґрунтовно досліджені інститути радянського фінансового права, вироблений і
апробований власний, адекватний завданням, що
розв'язувалися наукою радянського фінансового
права, категорійно-понятійний апарат. Основною
категорією радянської теорії фінансового права
закономірно стала категорія «фінансова діяльність держави», яку вперше запровадив у науко6

вий та практичний обіг у 1952 р. М.А.Гурвіч [5,
с.19] і згодом всебічно обґрунтував і розвинув
Ю.А.Ровінський [15, с.9-58]. Згідно справедливої
оцінки К.С.Бельського, згодом підтриманої деякими іншими вченими, у цій категорії «у концентрованому вигляді знайшла своє відображення
фінансова система зміцнілої тоталітарної держави, у якій всі економічні цінності були націоналізовані і джерелом задоволення потреб усіх громадян був «сукупний суспільний продукт», інакше кажучи, спільний казан…Автори, що визначали цю категорію, підкреслювали її етатистський характер» [4, с.28].
Разом з тим справжньою наукою, у загальноприйнятому, класичному розумінні цього слова радянська наука фінансового права, на нашу
думку, так і не стала – їй завадила зробити це
тодішня влада, таким був імператив тогочасної
фінансово-правової практики. У числі незлічимої
кількості підтверджень останнього безумовно
головне місце належить широко відомому як у ті
часи (щоб знову не принадно було!), так і тепер
факту буквального «вигнання» науки фінансового права (що на той час ще не стала «радянською») і відповідної навчальної дисципліни на
ціле десятиліття – з 1929 по 1939 роки – з юридичних навчальних закладів країни, закриття
практично всіх наукових видань з фінансового
права. Жодна інша з юридичних наук подібної
долі не зазнала. «Реабілітованій» з 1939 р. науці
фінансового права у формі «радянської науки
фінансового права» тодішньою адміністративнокомандною системою була відведена зовсім не
наукова роль, місія відвертого апологета етатистської держави і протягом усього наступного
радянського періоду її розвитку будь-які відкриті
або приховані спроби окремих учених вирватися
за межі цієї місії жорстко і неухильно карались.
Онтологічним, гносеологічним і аксіологічним обґрунтуваннями такого стану речей у радянській науці фінансового права протягом цілого півстоліття – 40-х – 80-х років минулого сторіччя – стала правова парадигма, що утвердилась
у вітчизняному правознавстві після сумно відомої Всесоюзної наради з питань науки радянського права і держави, яка відбулась 16 липня
1938 р. Вона базувалася на поєднанні марксистсько-ленінських постулатів з позитивістським
вченням про право і державу у його вкрай етатистському варіанті. Так з'явилося й утвердилося,
згідно з оцінкою В.С.Нерсесянца, «наказове праворозуміння» [14, с.179], що стало пануючим і у
фінансовому праві. Ідейною основою його була
партійність у методології. «Матеріалізм, - писав
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у свій час один з ідеологів і апологетів такого
підходу в суспільних науках В.І.Ленін, - містить
у собі, так би мовити, партійність, зобов'язуючи
при будь-якій оцінці події прямо і відкрито ставати на точку зору визначеної суспільної групи»
[11, с.419]. Як продемонстрував величезний досвід розвитку радянського, і не тільки радянського, суспільствознавства, принцип партійності
дуже часто вступав в антагоністичне протиріччя
зі справді науковими принципами правознавства
– об'єктивності й історизму, змушував ученого
спотворювати справжню картину явищ, робити
тенденційні, а нерідко свідомо хибні оцінки, узагальнення і висновки. «Під впливом партійності,
- писав відомий російський філософ, що емігрував до Франції, Н.О.Лосський, - відмирає самостійне спостереження і дослідження, розвивається тільки інтерес до захисту закостенілих догм
при будь-яких умовах. Самі засоби цього захисту
стають усе більш наївними: це або посилання на
авторитети, або лайка, доноси, погрози» [12,
с.65]. Саме партійність у методології, зокрема,
дозволила в 20-х роках минулого століття шельмувати в періодичній пресі провідних фахівців
науки фінансового права С.А.Котляревського,
І.Х.Озерова, Е.Е.Понтовича, внаслідок чого вони
опинилися за відстоювання своїх поглядів, які
відрізнялися від офіційно прийнятих, у Гулазі, де
і загинули. Визначений радянським суспільним
ладом і марксистсько-ленінською ідеологією, що
панувала в ньому, «шлях у сфері юридичних
знань, - як дуже ємко резюмував один з провідних теоретиків права сучасності С.С.Алексєєв, показав свою безвихідність, безплідність, а за
рядом моментів дав негативний результат, відкинувши юридичну науку назад у порівнянні не
тільки зі світовим рівнем, але й з рівнем, що був
досягнутий цією спеціальною галуззю знань у
дореволюційній Росії» [2, с.171].
Пострадянська наука фінансового права,
особливо спочатку, не могла відразу ж після розпаду СРСР і утворення незалежних пострадянських держав на його просторі стати такою ж незалежною від радянської фінансово-правової теоретичної спадщини, від інерції фінансово-правового мислення. Бажаючим навчатися фінансовому праву і науці фінансового права потрібні були
вчителі, якими, у силу безлічі об'єктивних обставин (не в останню чергу і мовних факторів) стали
колишні радянські юристи-фінансисти, під повним ідейним впливом яких перебувала спочатку
і нова поросль теоретиків фінансового права.
Звідси зовсім очевидно, що і перші пострадянські праці фінансово-правового напрямку, за по-

одинокими винятками, могли бути лише відображенням колишньої радянської теорії фінансового права. Необхідний був певний час, щоб у
пострадянських країнах, по-перше, виросли нові
вчені, що змогли висловлювати і обґрунтовувати
власні погляди, що відображають нову фінансово-правову реальність і нові, адекватні методологічні підходи до її пізнання, по-друге, щоб
склалася критична маса цих нових вчених і їхніх
нових ідей, здатна генерувати нові наукові гіпотези і теорії у фінансовому праві, нарешті, щоб
сформувалися і чітко оформилися, виразилися
нові погляди суспільства на роль науки фінансового права і покликання власне фінансового права в ньому.
Перші дві задачі, на нашу думку, успішно
розв’язані багато в чому завдяки зусиллям насамперед діючих класиків науки фінансового
права Л.К.Воронової, Н.І.Хімічевої, О.М.Горбуновой, С.В.Запольського. У перший період розвитку пострадянської науки фінансового права з
ними поєднали свої зусилля для виконання цих
завдань у РФ Е.М.Ашмаріна, О.Ю.Бакаєва,
Д.В.Вінницький, О.Ю.Грачова, М.В.Карасьова,
А.М.Козирін, Ю.О.Крохіна, І.І.Кучеров, С.Г.Пепеляєв, Г.В.Петрова, І.В.Рукавішнікова, А.Д.Селюков, Г.П.Толстопятенко, О.І.Худяков і багато
інших учених юристів-фінансистів; в Україні –
Д.А.Бекерська, М.П.Кучерявенко, А.А.Нечай,
О.П.Орлюк, Н.Ю.Пришва, Л.А.Савченко та ряд
інших. Їхніми спільними зусиллями в Україні й
Російській Федерації виплекане нове покоління
вчених юристів-фінансистів, створені нові наукові школи і центри, що динамічно розвиваються
та істотно відрізняються між собою розумінням
фінансового права, методологічним інструментарієм, що застосовується ними, власними традиціями. У РФ це насамперед поліцентристська
Москва, Саратов, Воронеж, Санкт-Петербург,
Єкатеринбург, Ростов-на-Дону, в Україні – Київ,
Харків, Ірпінь, Чернівці, а найближчим часом
цей перелік розшириться ще більше, що сьогодні
вже цілком очевидно. Якщо, згідно з висловом
патріарха радянського фінансового права
Ю.А.Ровінського, що неодноразово повторювався Л.К.Вороновою, уся наука радянського фінансового права (малися на увазі справжні її теоретики), вміщалася на одному дивані Юхима Абрамовича, то тепер число докторів наук з фінансового права в Україні і РФ наближається вже до
сорока осіб і продовжує динамічно збільшуватися, а на кожного доктора наук з фінансового права припадає близько десяти кандидатів відповідних наук. Це зовсім новий людський вимір і стан
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науки фінансового права, який відповідає новим
викликам пострадянського часу, постсоціалістичної фінансово-правової практики.
Отже, перший період розвитку пострадянської науки фінансового права – період переосмислення теоретичних поглядів та установок
радянського періоду, спроб модернізувати їх і
застосувати на практиці до нової фінансовоправової дійсності, механічного перенесення деяких вітчизняних дореволюційних і сучасних
західних концепцій, правових визначень і юридичних конструкцій на сьогоднішній ґрунт, переважно кількісного, горизонтального розвитку
науки фінансового права – завершився остаточно і
безповоротно. Його основне завдання – виростити
нові кадри науки фінансового права, створити діючі центри її саморозвитку – виконане повністю.
Починається другий період розвитку пострадянської науки фінансового права, найбільш
значним для якого є той незаперечний факт, що в
порівнянні з радянською наукою фінансового
права вона виявилася в зовсім інших, нормальних суспільно-політичних умовах свого прогресу. З одного боку, припинила існування жорстка
опіка науки фінансового права з боку влади,
держави – останньою вона в даний час просто
кинута напризволяще. Це, звичайно, не режим
найбільшого сприяння, але в порівнянні з попереднім її становищем – межа мрій. Над ученими
юристами-фінансистами більше не тяжіє, як було
в радянський період, «наказове» праворозуміння,
не потрібна ідеологічна виваженість і партійна
чистота. По-друге, вперше за багато десятиліть
став реальністю нормальний попит на справжні
наукові розробки вчених юристів-фінансистів,
з'явилася можливість швидко і зовсім без цензури публікувати результати наукових досягнень, а
нова фінансово-правова дійсність, що надзвичайно динамічно розвивається, буквально зажадала від науки фінансового права її справжніх, а
не апологетичних аналізу, узагальнень, оцінок,
прогнозів і висновків, концепцій і теорій – тобто
справді наукових результатів. Ці дві причини,
разом узяті, на нашу думку, і зумовили наявне на
даний час прирощення знань про мінливу фінансово-правову дійсність у геометричній прогресії.
Тобто наука фінансового права сьогодні почала
перетворюватися у справжню науку. Але на цьому шляху перед нею виникла велика кількість
небувалих раніш зовсім нових проблем: методологічних, онтологічних, гносеологічних, аксіологічних, ментальних та інших.
Необхідність і характер глибоких якісних змін у методологічному інструментарії
8

науки фінансового права. До ситуації, що склалася на даний час у науці фінансового права, на
нашу думку, цілком застосовна оцінка методологічної ситуації у правознавстві в цілому, висловлена декілька років тому О.І.Демидовим: «Догматизована теорія просто не може ефективно
взаємодіяти з практикою, не в змозі освоїти нові
правові реалії…» [6, с.18]. Тобто неминучою
умовою подальшого розвитку науки фінансового
права в сучасних умовах насамперед стала її методологічна демонополізація. В сучасних умовах
більш плідною нам видається установка на політеоретичний підхід до пізнання та пояснення
надзвичайно швидкоплинної фінансово-правової
дійсності в постсоціалістичних країнах, що незрівнянно продуктивніша та інформативніша від
будь-якого монотеоретичного підходу.
Найважливішим критерієм справжньої науковості досягнень учених стає принцип відкритості, тобто визнання неминучої нескінченості
наукових інтерпретацій єдиним природним, нормальним її станом, коли жоден висновок, за визначенням, не кінцевий і не може прийматися за
істину в останній інстанції, як було в науці фінансового права вчора і вважається деякими
ученими юристами-фінансистами, судячи з їхньої реакції на окремі справді нові наукові узагальнення, оцінки і висновки, і в даний час. Нам
не уникнути в найближчому майбутньому глибоких якісних змін у науці фінансового права,
насамперед на парадигмальному рівні, тому що
саме такого рівня зміни уже відбулися в доктрині
суспільного розвитку постсоціалістичних країн у
цілому. Покликане до життя докорінно зміненою
фінансово-правовою дійсністю і новими вимогами суспільства до теорії фінансового права новаторство в науці фінансового права не є за своєю
природою неповажним відношенням сучасних
дослідників фінансового права до своїх попередників, особливо до корифеїв науки фінансового
права, що заслужено стали її класиками. Навпаки, саме переховування за їхніми спинами, штучне притягування, як мовиться «за вуха» положень, оцінок і висновків з їхніх праць, зроблених
у зовсім інших суспільних умовах та з приводу
зовсім інших фактів тодішньої фінансово-правової дійсності, як основних аргументів з приводу
нової, сучасної фінансово-правової реальності є
нерозумінням наших класиків, неповагою до
них. У класиків науки фінансового права, на нашу думку, ми повинні насамперед учитися їх
умінню бачити та виділяти в неосяжному потоці
фінансово-правової емпірії справді сутнісне,
субстанціональне, актуальне, важливе, їх мисте-
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цтву застосовувати до пізнання обраного предмета дослідження адекватні наукові інструменти,
їх наукової сміливості називати нові явища своїми іменами, робити оцінки та висновки, що, напевно, багатьом їх сучасникам, теоретикам і
практикам також не подобалися, але які на момент їхніх умовиводів були найбільш істинними.
Тільки на цьому шляху може бути і буде створена спільними зусиллями всіх вчених юристівфінансистів нова, пострадянська багатоаспектна і
водночас інтегративна теорія фінансового права.
Саме спираючись на досягнення корифеїв
минулого науки фінансового права, відштовхуючись від досягнутих ними рубежів, творчо прирощуючи їх знання про фінансово-правову дійсність, частина сучасних учених юристів-фінансистів до початку ХХІ століття впритул підійшла
до усвідомлення того, на нашу думку, незаперечного факту, що фінансове право саме по собі є
якесь найвищою мірою складне і багатогранне
явище, яке одночасно володіє субстанціональною цілісністю, неподільністю і водночас наділене рядом окремих сторін і форм власного
«буття», кожна з який є за своєю суттю чимось
дуже своєрідним, що заслуговує особливого,
спеціального розгляду і визначення і в силу цього зумовлює множинність методів, необхідних
для адекватного пізнання фінансово-правових
явищ. Переважна більшість досліджень фінансового права в минулому і на сучасному етапі присвячена його предметно-суб'єктному виміру. В
той же час фінансове право дуже гостро потребує, особливо в період переходу його в нову
якість, онтологічного, гносеологічного, аксіологічного, ментального, інтегрального субстанціональних та інших вимірів. Дослідження ж фінансового права як явища в цілому, його окремих інститутів як особливих фінансово-правових явищ і
норм фінансового права як його гранично конкретного і ємкого субстанціонального вираження з неминучістю вимагають сьогодні застосування феноменологічного підходу. Загальний сучасний стан
фінансово-правової науки можна охарактеризувати
як безповоротну втрату віри в рятівний методологічний монізм, що панував ще буквально вчора, і
перехід до принципового визнання необхідності
методологічного плюралізму.
До аналогічного висновку юриспруденція в
цілому, інші юридичні науки підійшли ще раніше. Крім того, ситуація, що має місце в даний
час у науці фінансового права, багато в чому нагадує подібні ситуації, що вже пережили раніш
інші юридичні науки. У цьому зв'язку ми вважаємо доцільним і доречним звернутися до їх до-

свіду, зокрема скористатися деякими методологічними спостереженнями істинного корифея ще
дореволюційної російської філософії права
І.А.Ільїна. Порівнюючи різні підходи до права,
він прийшов до висновку, що «історичний розгляд і соціологічний розгляд правових явищ
родинні один одному, іноді зливаються і переливаються один в одного», але «догматична розробка норм права, що має метою побудувати
систему юридичних понять, і соціологічне пояснення правових явищ рухаються в двох зовсім різних площинах, у певному відношенні
можуть стати в стан взаємно індиферентних рядів, а у певних питаннях вилитись навіть у пряму
протилежність» [7, с.11].
Виходячи з принципу «методологічної індиферентності», він умовно допускає пізнавальний прийом «логічного відволікання від одних
сторін права при розгляді інших його сторін»,
або, інакше кажучи, «пізнаючи право в логічному ряді, - пише він, - ми відволікаємося від тих
його сторін, що характеризують його як реальне
явище». Доцільність такого прийому очевидна,
але при цьому не можна випускати з поля зору,
на нашу думку, наступних двох моментів: пізнавати в логічному ряду треба ті сторони фінансового права, що за своєю природою розташовані в
логічному, а не в реальному ряду або, у крайньому випадку, не деформуються істотно при їх «розміщенні» у логічному ряду, по-друге, поряд зі свідомим обранням прийому «логічного відволікання» може мати місце підсвідоме злиття рядів пізнання фінансово-правової дійсності. І в тому, і в
іншому випадку, резюмував І.А.Ільїн, «виникає
небезпека методологічних поєднань, що можуть
іноді прямо знецінити все дослідження» [7, с.9].
Відомий український філософ права
Б.А.Кістяківський, досліджуючи методологію
пізнання правових явищ, запропоновану І.А.Ільїним, підкреслював, що виділення різних сторін в
об'єктивній реальності, виокремлення різних рядів у ній являють собою вірні принципи наукового дослідження. Ці методи знайшли свою реалізацію у природознавстві і цілком здатні привести
до таких же результатів у правознавстві, стверджував він, якщо їх уміло застосовувати. Головна задача виділення рядів у правознавстві та ж,
що й у природознавстві – це «встановлення відповідного зв'язку між явищами для їх пояснення» [8, с.186]. Однак подібного роду операції в
гуманітарних науках стикаються зі значно більшими складностями, ніж у науках природничих,
оскільки, крім однорідної причинної залежності,
тут доводиться встановлювати ряди однорідної
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телеологічної залежності і «ряди, - за словами
Б.А.Кістяківського, - що мають на увазі систему
цінностей, яка лежить в основі культурних благ»,
а тому він звертає особливу увагу на неприпустимість зведення класифікацій і розмежувань
у гуманітарних науках до однієї якої-небудь
класифікаційної підстави у зв'язку с принциповою різнорідністю таких можливих основ. А
вченими юристами-фінансистами подібна абсолютизація певної однієї класифікаційної підстави
в даний час допускається суцільно, і при цьому
ними нерідко робляться висновки не тільки про
окремі сторони фінансово-правової дійсності,
але і про субстанціональні аспекти фінансового
права в цілому. У випадку ж хибного виділення
методологічних рядів, а «тим більше, якщо вони
після свого виділення перетворюються в якісь
чисто логічні категорії, то помилкові побудови,
що нагадують схоластичні конструкції, неминучі» [8, с.185], - справедливо застерігав Б.А.Кістяківський.
Яскравим прикладом останнього в сучасній
науці фінансового права може бути так званий
критерій «предмета правового регулювання», що
виокремлюється, виривається з допомогою формально-догматичного методу із сукупності інших системоутворюючих критеріїв фінансового
права і потім фактично абсолютизується у якості
самодостатнього для виділення фінансовоправових інститутів так званий критерій «предмета правового регулювання», до якого в більшості випадків уже давно перестали висувати
вимогу бути якісно визначеним, виразно відрізнятися за цією ознакою від усіх інших видових груп однорідних правовідносин. Внаслідок
цього число «інститутів» фінансового права стало надзвичайно великим і продовжує прагнути
до нескінченності, а «систем» фінансового права
майже стільки ж, скільки вчених юристівфінансистів, що про них пишуть. Одне лише лихо: і для науки фінансового права, і для фінансово-правової практики від цього користі мало,
якщо про неї в даному випадку взагалі існують
підстави говорити.
Безперечно, формалізм є природна властивість права. Саме формальний підхід генетично
виділив право із синкретичної єдності соціальних регуляторів стародавності. Формальна сторона права для практичного правознавства має
надзвичайно велике значення. Проте при всій
повазі до форми вона, відповідно до законів філософії, завжди є наслідком відповідного, а не
будь-якого, змісту, тобто явищем похідним, хоча
і, безумовно, активним. Отже, найважливішим
10

завданням науки фінансового права, як і будьякої іншої юридичної науки, завжди було і залишається сьогодні з'ясування субстанціональних,
змістовних характеристик своєї галузі права.
Для вчених юристів-фінансистів дуже корисно згадати, наприклад, що ще Д.І.Мейєр, відзначаючи, що погляд на юриспруденцію як на
науку про позитивні закони є пануючим, стверджував: наука цивільного права не може обмежитися вивченням позитивних цивільних законів, тому що «позитивні закони, будучи творінням людини, носять у собі слід будь-якої людської справи – слід недосконалості» [13, с.38], а
обмежившись вивченням позитивних цивільних
законів, наука не дасть відповіді на такі важливі
питання – чи такі закони, якими вони повинні
бути, тобто чи має місце гомеостази в теорії і
практиці позитивного фінансового права та якими саме повинні бути ці закони? Інакше кажучи,
при зміні віх або, як висловлювався один з найбільших сучасних знавців наукових революцій і
наукових еволюцій Т.Кун, при зміні наукових
парадигм – а наука фінансового права переживає
саме такий період – кожна наука насамперед зобов'язана заново сформулювати і вирішити своє
споконвічне основне питання [10, с.228].
У нашому випадку, як нам видається, це
питання про те, що таке фінансове право – витвір
природи чи людей? А якщо того й іншого разом,
то яка роль природи (під природою ми розуміємо
суспільство як найвищу форму, згідно з висновками філософії, розвитку природи) і яка роль
людей у творінні фінансового права? Якими будуть відповіді пострадянської науки фінансового
права на ці питання, передбачити неможливо.
Поки що з цього приводу почали висловлювати
свої судження тільки окремі вчені. Але вже очевидний той факт, що в сучасній фінансово-правовій науці частиною вчених усвідомлена необхідність виходу за межі радянської парадигми
фінансово-правового мислення, відповідно до
якої фінансове право є правом тільки для держави, а для всіх інших суб'єктів фінансових правовідносин залишається неправом. Це явище насамперед і поки що найбільш яскраво одержало
своє втілення у визнанні неповноцінності й однобічності винятково формально-раціональних
методів дослідження фінансового права і переорієнтації фінансово-правової проблематики з
вивчення логіко-методологічних питань на дослідження змістовно-життєвих, онтологічних,
аксіологічних, ментальних основ фінансово-правового життя пострадянського суспільства. У
межах цієї нової парадигми фінансово-правове

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 286. Правознавство.

Пострадянська наука фінансового права: деякі підсумки та перспективи розвитку

мислення розглядається не тільки і навіть не стільки як пізнавальна діяльність окремого вченого
або їхніх колективів, але і як вираження особливого складу чи характеру розуму, складової частини світоглядних основ пострадянської епохи,
культури і цивілізації, як своєрідний неолібералізм у фінансово-правовій науці.
Нова системоутворююча категорія науки фінансового права «начала фінансового права». Однією з примітних ознак нової, постсоціалістичної фінансово-правової дійсності стала незрівнянно більша різноманітність її якісних і формальних вимірів, прискорення її руху, зміни
фінансово-правової матерії, переходів її від одних якісних і формальних виражень до інших.
Останнє з неминучістю спричинює зміну категорій і понять, що відображають і виражають цю
дійсність, створює своєрідну ілюзію нестійкості,
плинності відповідних категорій і понять, що
психологічно нерідко сприймається болісно, насамперед «старожилами» науки, створює у певної частини наукової громадськості помилкове
почуття неспроможності фінансово-правової науки. Наспрвді ж, як влучно висловився А.Хо-цей,
«пливуть не поняття, а тече реальність, що відображається в них. Самі ж поняття як інструмент
мислення схоплюють у невпинно мінливій реальності тільки її сталі риси, тільки її визначеність» [18, с.234]. Тому приведення наукових
абстракцій у відповідність з мінливою реальністю є постійною методологічною проблемою кожної, в тому числі і фінансово-правової, науки.
Якщо ж врахувати поряд з першим фактом і те,
що наявний нині на озброєнні науки фінансового
права категорійно-понятійний апарат в основному був сформований ще радянською наукою фінансового права за вимогами іншої парадигми
фінансового права і тотально пануючої тоді марксистсько-ленінської партійності, то зовсім очевидною стає необхідність не просто вдосконалення його, а глибокої якісної переробки.
Насамперед, на нашу думку, зовсім безпідставними в даний час є спроби зберегти, утримати за будь-яку ціну в якості вихідної, системоутворюючої категорії всього фінансового права
категорію «фінансова діяльність держави». На
зміну радянській кратоцентристській, етатистській доктрині всього суспільного, у тому числі
фінансово-правового, розвитку в пострадянський
період новими державами конституційно визнані
людиноцентриські доктрини. У фінансовоправовому житті пострадянського суспільства і
держави об'єктивно на провідне місце висунувся
принцип адекватності їх інтересів. Уже докорін-

но змінилося і продовжує вдосконалюватись правове становище всіх суб'єктів фінансово-правових
відносин, що встигла відзначити частина вчених
юристів-фінансистів. На порядку денному постало
питання про створення сучасного категорійно-понятійного апарату науки фінансового права.
Вихідною системоутворюючою категорією
науки пострадянського фінансового права, на
нашу думку, повинна стати категорія «начала
фінансового права». Наукою фінансового права
вона ніколи раніше не тільки не досліджувалась,
але і не застосовувалася. Це зумовлено безліччю
причин, з яких ми в даній статті виділимо лише
дві – в теоріях фінансового права, що панували
раніше, не було суспільної потреби у виділенні
цієї категорії, по-перше, а також те, що наука
фінансового права ще була не досягла раніше
необхідного рівня розвитку для виділення цієї
категорії, по-друге. В даний час визріла об'єктивна необхідність в обґрунтуванні цієї категорії, а
досягнутий рівень розвитку науки фінансового
права дозволяє це зробити. Така зміна вихідних
категорій науки фінансового права цілком природна, тому що, як відзначають наукознавці, поняття і категорії науки не є величинами незмінними, оскільки «у міру розвитку наших знань
про предмет, їх поглиблення і розширення повинна неминуче здійснюватися зміна змісту й обсягу того поняття, у якому ці знання резюмуються
або підсумовуються» [3, с.322].
Філософією категорія «начала» розглядалася раніше і в даний час розглядається як логічно
висхідна підстава у всіх значимих філософських
системах. Будучи першоосновою, категорія «начала» не може бути виведена логічно з інших
категорій і понять. Остання обставина змушує
дослідників виходити за межі науки і виводити
теоретичні основи із соціальних умов тієї епохи,
відображенням якої вони є. У спеціальній літературі обґрунтовано висновок, що функціональне
значення категорії «начала» у філософських системах полягає в обґрунтуванні суспільних відносин, відображених у субстанціональній теоретичній визначеності [9, с.81-82]. Вся історія правової думки підтверджує, що відмінності в методологічних підходах до дослідження права неминуче починаються з тлумачення категорії «начала права», тому що в кожного підходу своє розуміння цих начал. Проте субстанціональною ознакою категорії «начала права» є те, що вона може
бути адекватно «охоплена», ґрунтовно осмислена не як сугубо абстрактне поняття, а тільки в
зв'язку з її конкретним змістовним наповненням.
Таке осмислення здійснюється вченим цілком і
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повністю в залежності від обраного ним методологічного підходу.
Водночас необхідно підкреслити, що категорія «начала права» як першооснова теорії, завжди залишаючись висхідною для відповідної
правової концепції, перебуває в органічному
зв'язку з іншими базисними правовими категоріями, насамперед з такими, як поняття права і
сутність права. Причому у взаємодії з іншими
категоріями вона зберігає своє самостійне значення, особливий статус, оскільки весь понятійно-категорійний ряд, що забезпечує «розгортання» начал у концепції, їх втілення в менш загальні і конкретні правові поняття, починається з
неї. Отже, методологічне значення категорії «начала права» для правової теорії полягає у висхідному положенні даних основ, у їх базисності для
всієї подальшої конструкції відповідної теорії.
Від начал права, визнаних тією чи іншою теорією, залежить і вибір дослідницького шляху, і кінцеві висновки теорії.
Глибинні начала фінансового права зумовлені первинною потребою індивіда і держави –
забезпечити своє існування, зберегти себе як
явище, як феномен, тобто їх поява й існування
продукують первородні інстинкти самозбереження індивіда і держави. Однак якщо індивід є
продуктивною силою суспільства й у силу своєї
природи здатний сам створювати умови свого
самозбереження (у тому числі і продукувати появу держави на визначеному етапі свого розвитку), то держава такою здатністю не володіє. Тобто, маючи природну потребу у функціонуванні
держави, індивід приречений утримувати не
тільки себе, але й державу, сам розподіляти в
необхідних пропорціях створені ним блага між
собою і державою. У сучасних умовах цивілізованою формою такого розподілу виступає фінансове право. Саме цей феномен життя сучасного
цивілізованого суспільства і покликана адекватно розкрити пострадянська наука фінансового
права і тим самим виробити теоретичні передумови нової, по-справжньому ефективної фінансової політики держави як особливого суб'єкта
фінансових правовідносин.
Отже, фінансове право у своїй субстанціональній сутності є юридичною формою вище
викладеної нами соціальної даності. Воно однаково підпорядковане історичним, моральним і
національним, тобто перемінним у часі началам,
і універсальним, не залежним від часу його началам. Онтологічна, власне субстанціональна сторона його начал виражає його універсальність,
не залежну ні від місця, ні від часу – воно було, є
12

нині і залишиться в майбутньому правом розподільних, перерозподільних і контрольних відносин у суспільстві з приводу публічних фінансів,
незалежно від того, у якій історичній та іншій
формі ця субстанція постане перед нами. Тривалий історичний період – фактично до грані ХІІХІІІ століть, а в класичній формі аж до середини
ХVII століття (!) замість фінансового права існувало фінансове неправо. Тільки з перемогою буржуазних революцій і утвердженням внаслідок
цього ідей юридичного лібералізму, що знаменувало собою завершення середньовіччя в правознавстві і правозастосуванні, виникло фінансове
право як міра свободи всіх суб'єктів фінансових правовідносин. Стосовно пострадянських
країн такий його вимір з 1917 р. до моменту краху СРСР було призупинено, а в даний час він
знову повертається і набирає силу.
Справжнім призначенням фінансового права з позицій природно-позитивної доктрини фінансового права і принципу соціального натуралізму, як випливає з нині чинних конституцій
пострадянських держав, досягнення суспільно
необхідного компромісу з приводу публічних
фінансів між інститутами публічної влади та індивідами – виробниками новоствореної доданої
вартості, встановлення та підтримка, забезпечення балансу їх природних прав і законних інтересів, вироблення правових механізмів, завдяки
яким стануть усе повніше, в міру можливостей,
задовольнятися на основі принципу конкуренції
заявлених суспільних потреб власне ці потреби, з
одного боку, і не пригнічуватися і, тим більше,
не знищуватися, що повсюдно має місце нині, а
навпаки, якнайшвидше прирощувати можливості
приватного сектора суспільного виробництва
задовольняти власні потреби і виробляти водночас усе більш вагомий публічний фінансовий
продукт, що дозволить набагато повніше задовольняти підвищені суспільні потреби завтрашнього дня, у публічних фінансах, з іншого боку.
Висновки. Наука фінансового права постсоціалістичних країн впритул підійшла до межі
неминучих революційних трансформацій. І чим
швидше та адекватніше буде сприйнята суспільством, науковою громадськістю ця необхідність,
тим швидше суспільство одержить у формі фінансового права замість інструменту протидії
держави суспільству та його індивідам потужний
мультиплікатор суспільного прогресу. Якісні
трансформації науки фінансового права і власне
позитивного фінансового права неминучі. Але чи
такою ж неминучістю є проходження їх зі звич-
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ними для нас трагікомізмом і непримиримими
протистояннями? Переконані, що ні.
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THE POSTSOVIET SCIENCE OF THE FINANCIAL LAW:
SOME RESULTS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Summary
The article is by first in postsoviet science of the financial law by system research of its own status.
The following aspects of a problem are most deeply analysed: 1) some results of development of science of
the financial law, 2) necessity and character of deep qualitative changes in methodological toolkit of science
of the financial law, 3) grounds new appropriate postsoviet paradigm of the financial law ascending,
backbone a category of science of the financial law beginnings of the financial law.
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ЮРИДИЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПІДФУНКЦІЇ ПРАВА -НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ БУТТЯ ПРАВА
ЯК САМОСТІЙНОГО СОЦІАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА
Постановка проблеми. Щоб найбільш повно розкрити сутність певного явища та виявити
його об’єктивні ознаки, необхідно дослідити,
насамперед, динаміку цього явища, тобто його
рух (розвиток) і взаємодію з іншими явищами
об’єктивної дійсності. Динаміка управлінської
підфункції права проявляється в процесі реалізації юридичного механізму управління, який також постає як один зі способів реалізації регулятивної функції права. Отже, розкриваючи суть
юридичного механізму реалізації управлінської
підфункції права (далі – юридичний механізм
управління), ми зможемо більш чітко зрозуміти
управлінські властивості права зокрема, та його
регулятивну природу взагалі.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідження юридичного механізму реалізації
управлінської підфункції права ускладнюється
фактичною відсутністю ґрунтовних наукових
досліджень з даної проблематики. По-перше, поняття „реалізація функції права” залишається
одним із найменш розроблених в юридичній науці (наукові визначення цього поняття можна
знайти лише в працях Т.М.Радько [10, c.93] та
А.І.Абрамова [1, c.109]). По-друге, досі не знайшов належної підтримки погляд на дію права як
реалізацію певного управлінського циклу (чим
фактично ї є юридичний механізм управління).
Зокрема, у вітчизняній юридичній науці цього
питання торкалися лише І.Я.Дюрягін [5, c.55-59]
та Р.О.Халфіна [13, c.82-89].
Мета статті 1) розкрити зміст юридичного
механізму реалізації управлінської підфункції
права як одного із проявів сутності, „буття”, права; 2) охарактеризувати управлінський підхід до
розуміння сутності права як один зі способів розуміння об’єктивної сутності права як соціального феномена, де юридичний механізм реалізації
управлінської підфункції права постає як напрямок руху права в бутті, який базується на діалектичному принципі подолання протиріч.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для виконання поставлених завдань нам необхідно, насамперед, визначити: 1) чи можна
з’ясувати сутність права як соціального феномену через дослідження його функцій (у даному
14

випадку управлінської підфункції); 2) з’ясувати
онтологічні аспекти управлінської природи права, тобто визначити, як існує і в який спосіб знаходить прояв у соціальній дійсності управлінський аспект дії права.
На можливості відображення сутності права як соціального феномену через його функції
неодноразово наголошувалось дослідниками функцій права. Зокрема, на думку Т.М.Радько, в
функціях акумулюються такі властивості права,
які випливають із його якісної самостійності як
соціального феномена [10, c 156]. Це, зокрема,
полягає в тому, що: 1) будь-яка функція права
випливає із його сутності та визначається призначенням права в суспільстві; 2) функції права є
такими напрямами його впливу, потреба у здійсненні яких породжує необхідність існування
права як соціального феномена; 3) функції права
відображають найбільш важливі риси права і
спрямовані на вирішення питань, що постають на
даному етапі його розвитку [10, c.157]. А.І.Абрамов стверджує, що саме функція є зовнішнім виразом сутності права. Функція – це явище внутрішньо притаманне праву, або внутрішня властивість права [1, c.32]. Він аргументує це тим, що
сутність права, як і будь-якого іншого явища чи
об’єкта – це внутрішня сторона права. Для того,
щоб знайти свій зовнішній вираз, вона потребує
певних явищ, які могли б охарактеризувати її з
різних боків, відобразити її специфіку. Такими
явищами є функції права [1, c.31]. Отже, вивчення функцій права є вивченням самого цього явища. Дослідження функцій дозволяє глибше проникнути в сутність досліджуваного явища, розібратися в його природі та виявити його сторони, приховані від дослідника, який розглядає це явище в статиці [1, c.35]. Отже, дослідження управлінської
підфункції права дозволить у динаміці розглянути
таке явище, як управлінські властивості права, що
допоможе нам виявити онтологічні аспекти цього
явища як соціального феномена.
З методологічного погляду феноменологічний підхід передбачає засвоєння та здійснення
основної процедури звільнення від міркувань і
суджень про реальну дійсність. Феноменолог
позбавляє значення такі принципи, положення,
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судження. Вони, інакше кажучи, „виносяться за
дужки”, хоча і залишаються значимими в межах
звичайного людського життя [8, c.31]. Для феноменології істина є такою лише тоді, коли вона
має загальний характер. Істинним знанням є не
те, що знаходиться шляхом логічних доказів,
оскільки довести можна все, що завгодно. Істинним виступає лише те, що дано як доекспериментальна безпосередня очевидність. Істина для
всіх одна, всезагальна й абсолютна. Перебуваючи
поза часом, не виникаючи і не піддаючись знищенню, вона знаходиться за межами сфери існування і належить світу чистих сутностей [3, c. 429].
Застосування феноменологічного методу
до права означає пошук загальних правових понять, норм та інститутів, які трактуються не тільки як розумові конструкції, а і як надіндивідувальні розумові сутності. Це може бути пошук „ейдетичного” права, реальне буття якого, з одного
боку, вважається апріорним, а з другого боку, аналогічно законам математики воно не мислиться
поза суб’єкта пізнання, якому необхідно „відкрити” його шляхом виявлення сутностей норм, інститутів та ін. Це може бути розкриття природи речей,
в процесі якого норми та інститути вилучаються з
сутності життєвих відносин [14, c.58].
Отже, з погляду феноменології визначення
істинної сутності, „буття”, права полягає у його
розумінні як об’єктивного явища, яке не залежить від нашої думки про його роль та призначення в суспільстві. Тобто це означає, що як би
ми не намагалися пояснити призначення права та
визначити його роль у суспільстві, воно все одно
продовжує існувати як необхідне та об’єк-тивне
явище суспільства. Пізнати право означає виявити його справжні, об’єктивні властивості, тобто
„відкинути у його розумінні передбачувані цілі
розвитку права і розглядати лише те, що є, і це
називати правом, виводячи з нього його об’єктивні властивості”[7, c.16]. Отже, для визначення
онтологічних аспектів управлінської природи
права з погляду феноменології, насамперед треба
з’ясувати, що саме в процесі реалізації управлінської підфункції права є об’єктивним, тобто таким, що не залежить від уявлень людей про роль
і призначення права. З цього приводу треба зазначити, що питання про розуміння управлінських властивостей права як чогось повністю
об’єктивного, не залежного від ідеологічного та
вольового змісту особи чи держави, ніколи не
ставилося в юридичній науці. Це зумовлено тим,
що будь-який процес управління завжди є
суб’єктивним, тобто завжди передбачає певне
свідоме втручання – „цілеспрямований вплив на

об’єкт з метою удосконалення та розвитку його
певної якісної специфіки”[12, c.496]. Тобто нам
потрібно виділити те об’єктивне, яке б визначало
сутнісні властивості права як соціального феномена і водночас не заперечувало суб’єктивну,
свідому природу права як засобу управління
(тобто сутність права як засобу здійснення свідомих цілеспрямованих змін у суспільстві). На
нашу думку, об’єктивною, тобто не залежною від
свідомості та уявлень людей у процесі реалізації
правом його управлінських функцій, є відповідність правового регулювання об’єктив-ним закономірностям управління. Дія права в межах цих
закономірностей, справді від волі суб’єкта правотворчості не залежить. Він повинен лише слідувати цим закономірностям, інакше правове
регулювання не досягне своєї мети і право не
набуде „об’єктивної форми рівності , волі і справедливості в житті людей” [7, c.15].
Об’єктивними закономірностями реалізації
управлінської підфункції права є державно-правові закономірності, які характеризують право як
засіб здійснення управлінського впливу. Проте
дані закономірності самі по собі не можуть адекватно відобразити управлінське „буття” права,
адже вони статичні, тобто є лише формулами, які
можуть бути застосовані в процесі реалізації
правом управлінської підфункції в межах юридичного механізму управління, який, на нашу
думку, і є напрямком руху права в його бутті,
досліджуючи який, ми можемо з’ясувати об’єктивні онтологічні аспекти управлінської природи
права як соціального феномена.
Щоб з’ясувати особливості руху права в
бутті в межах юридичного механізму управління,
необхідно більш детально дослідити суть і структуру юридичного механізму управління, а саме:
встановити види та зміст його стадій, а також
зіставити його з такими явищами, як механізм
правового регулювання та механізм реалізації
регулятивної функції права.
Керуючись принципами формальної логіки, поняття „механізм реалізації управлінської
підфункції права” (юридичний механізм управління) можна виводити із поняття „механізм реалізації регулятивної функції права”, де зазначені
поняття будуть співвідноситись як загальне та
особливе (тобто юридичний механізм управління
повинен мати деякі спільні риси з механізмом
реалізації регулятивної функції права). Як зазначалось вище, поняття „реалізація регулятивної
функції права” одне із найменш розроблених у
юридичній науці. На думку деяких дослідників,
механізм реалізації регулятивної функції права в
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своїх загальних рисах тотожний механізму правового регулювання [1, c.103; 10, c.93]. На сьогодні під механізмом правового регулювання розуміють категорію, за допомогою якої відображається момент руху, функціонування правової
норми [9, c.438]. Механізм правового регулювання виражає діяльний тобік процесу перекладу
нормативності права в упорядкованість суспільних відносин. При цьому правове регулювання
являє собою довгостроковий процес, що розпадається на стадії, на кожній з яких діють особливі юридичні засоби, які у сукупності складають
механізм правового регулювання. До правового
регулювання входять такі стадії: 1) видання норми права та її загальний вплив (регламентація суспільних відносин); 2) виникнення суб'єктивних
прав і суб'єктивних юридичних обов'язків; 3) реалізація суб'єктивних прав і суб'єктивних юридичних
обов'язків, втілення їх у конкретній, фактичній поведінці учасників суспільних відносин; 4) застосування права [9, c.444].
Стадії механізму реалізації регулятивної
функції права, які пропонуються в юридичній
літературі, суттєво не відрізняються від стадій
механізму правового регулювання (хоча і наголошується, що дані поняття не можна вважати
синонімами [1, c.108]). На нашу думку, це зумовлено недостатньою розробленістю поняття „механізм реалізації регулятивної функції права: неможливо ефективно зіставляти два поняття, зміст
одного з яких ще чітко не визначений. До складу
механізму реалізації регулятивної функції права
пропонується внести такі елементи: 1) встановлення міри можливої та належної поведінки людини (правомірної поведінки) в правових нормах; 2) норма права як результат і форма виразу
відповідного правила поведінки; 3) правосвідомість людини; 4) правовідношення; 5) стан упорядкованості (правопорядку) як кінцевий результат регулятивної дії права [1, c.108]. На думку
А.І.Абрамова, всі вище перераховані стадії механізму реалізації регулятивної функції права в тій
чи іншій мірі характерні для реалізації інших
функцій права. При цьому різниця між механізмами реалізації різних функцій права визначається не видами відповідних елементів і не послідовністю їх розташування, а конкретним змістом і значимістю кожного елемента для реалізації відповідної функції [1, c.109]. Отже, який
зміст повинні набути стадії реалізації регулятивної функції права для того, щоб розкрити особливості дії права як засобу управління? Виходячи з того, що юридичний механізм управління
ми визначили як такий процес реалізації регуля16

тивної дії права, який складається з окремих функцій управління, кожна з яких складає окрему стадію управлінського циклу, можна стверджувати,
що в процесі реалізації правом управлінської підфункції стадії юридичного механізму управління
набувають рис стадій управлінського циклу.
Зазначимо, що погляди на дію права як на
реалізацію управлінського циклу вже висувалися
в радянській літературі. Так, процес реалізації
правової норми в рамках управлінського циклу
І.Я.Дюрягін називає „юридичний механізм
управління”, під яким він розуміє „процес впливу компетентних державних органів на діяльність суб’єктів управління за допомогою права та
інших засобів правового характеру”[5, c.55-58].
Особливостями правового механізму управління
є те, що суб’єкти й об’єкти управління мають
зв’язки, які знаходять свій вираз у конкретних
правовідношеннях і правах та обов’язках, закріплених у правових нормах. Структура юридичного механізму управління складається з трьох
“блоків”: правотворчості, правозастосування та
правореалізації, які представлені в якості своєрідного управлінського циклу, який також може
повністю відтворюватись у кожному блоці окремо. Основним недоліком такого трактування
управлінського впливу права, на нашу думку, є
те, що юридичний механізм управління розглядається лише як один зі способів здійснення державного управління, тобто в даному випадку використовується підхід, характерний не для юридичних наук, а для наук про управління, за якого
право лише обслуговує діяльність системи
управління [5, c.59].
На думку Р.О.Халфіної, також існує певний
правовий механізм, який забезпечує реалізацію
управлінського рішення. Нею запропонована модель управлінського циклу, в процесі реалізації
якого важливу роль відіграє правове регулювання
та який складається з п’яти стадій управлінського
циклу (формування мети, збір і обробка інформації, прийняття управлінського рішення, реалізація
управлінського рішення та стадія аналізу управлінської діяльності)[13, c.82-89]. Проте подібне тлумачення управлінської дії права, як і в попередньому випадку, надає праву роль однієї із форм
відносин у процесі управління, яке постає лише
одним із елементів системи управління, діяльність
якого спрямована на вдосконалення цієї системи.
Отже, способи розуміння управлінської дії права,
що висувалися в радянській літературі, хоч і відображають управлінську специфіку реалізації норм
права, проте не в повній мірі відповідають дійсному предмету та об’єкту теорії управління.
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Юридичний механізм реалізації управлінської підфункції права…

Якщо дотримуватись запропонованої нами
концепції і розглядати право не як одну із форм
управлінських відносин, а як соціальний феномен, що має власний управлінський потенціал і
реалізує самостійну управлінську функцію, то
при визначенні змісту поняття ”юридичний механізм управління” треба виходити з того, що
управлінська підфункція права конкретизується
через окремі функції управління (планування,
координування, організація та контроль), кожна з
яких є певним етапом управлінського циклу.
Отже, ми можемо визначити чотири стадії управлінського циклу, які одночасно постають в якості
окремих стадій юридичного механізму управління. Зазначимо, що в управлінській літературі традиційно виділяють сім стадій управлінського циклу (аналіз управлінської ситуації, прогнозування можливих управлінських дій, розробка та
прийняття управлінського рішення, організація
виконання управлінського рішення, контроль за
виконанням управлінського рішення, узагальнення результатів управлінської діяльності) [4,
c.106; 2, c.116]. На нашу думку, зазначені сім стадій управлінського циклу є ні чим іншим, як розширеним трактуванням чотирьох основних стадій
управлінського циклу, які характеризуються через
основні функції управління (далі це буде показано
на прикладі змісту основних стадій юридичного
механізму управління).
1. Планування, яке складається з двох
етапів: аналізу управлінської ситуації та формування мети нормативного акта. Стадія аналізу
та обробки управлінської інформації передбачає
збір та обробку відомостей, необхідних для прийняття управлінського рішення у формі нормативного акта. На стадії прийняття нормативного
акта дається оцінка альтернативних варіантів
правового реглювання і відбирається альтернатива з найбільш сприятливими загальними наслідками. Але дана стадія не носить суто умоглядний характер, а визначається досить високим рівнем правового регулювання: на цій стадії право
має вирішальне значення, оскільки всі форми обліку та звітності, з яких суб’єкт нормотворчості може
отримати достовірну інформацію про існуючі проблеми правового регулювання, закріплюються нормативними актами. Коло отримуваної інформації
на різних рівнях правотворчрсті, можливості її використання - все це визначається правом. Та ця
проблема в науці висвітлена ще недостатньо, і, на
думку деяких дослідників, можливості правового
регулювання на цій стадії належно не використовуються [13, c.86]. Формування мети нормативного акта. Усвідомивши необхідність рішення, озна-

чивши та розкривши проблему, суб’єкт нормотворчості визначає мету, на досягнення якої повинен
бути спрямований регулятивний вплив нормативного акта.
На наявності зв’язку управлінських цілей
та цілей нормативного акта неодноразово наголошували ще радянські дослідники. Так, на думку Д.А.Керімова, мета постає безпосередньою
рушійною силою та спрямовуючим фактором у
розвитку правотворчості, де право розглядається
як ефективний засіб зміни дійсності та досягнення певної мети в суспільному розвитку. Послідовність нормативно визначених цілей соціального
управління постає відправним початком управлінського циклу і визначає його закінчення. Крім
того, мета визначає методи, способи та темпи
реалізації тих правових приписів, які формулюються в правовому акті [6, c.416]. Ю.А.Тихомиров виділяє такі аспекти взаємозв’язку права та управлінських цілей: по-перше, зміст правової норми зумовлюється цілями, які об’єктивно породжуються в процесі суспільного розвитку; по-друге, саме право постає одним із найважливіших носіїв цілей суспільного розвитку, з
усіма притаманними праву способами гарантування досягнення цієї мети [11, c.227]. Тобто
„управлінські цілі, що формуються в результаті
пізнання та використання закономірностей суспільного розвитку, ніби визначають цільову функцію права, зміну форм і методів правового регулювання заради досягнення цих цілей. Водночас право фіксує, закріплює, робить загальнообов’язковими управлінські цілі. Вони набувають правової форми з усіма притаманними їй
атрибутами”[11, c.229].
Управлінська мета нормативного акта нерідко описується в самому акті (в преамбулах,
вступних статтях та ін.). Також цілі деяких нормативних актів можуть закріплюватися в окремих спеціальних нормативних актах (державні
програми, прогнози), які нерідко містять перелік
законів, які необхідно прийняти протягом певного часу для розв’язання тієї чи іншої проблеми.
Але найчастіше загальна мета нормативного акта
закріплюється шляхом використання правових
засобів, спрямованих на її досягнення, що вимагає чіткого нормативного закріплення таких питань, як: 1) на якому рівні й хто приймає нормативний акт; 2) хто готує наукове економічне чи
соціальне обґрунтування проекту акта; 3) з ким
погоджується прийняття нормативного акта; 4)
які періодичність і форма контролю за ходом виконання прийнятого нормативного акта; 5) хто
контролює і відповідає за правильність виконан-
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ня акта; 6) хто наділяється правом вносити зміни
у зміст нормативного акта та визначати терміни
його виконання; 7) яка форма звітності про виконання нормативного акта; 8) хто дає висновок
про виконання і ступінь досягнення нормативним актом поставленої мети.
У процесі реалізації нормативними актами
різного рівня загальних управлінських цілей важливо дотримуватися правила, яке полягає в тому, що врахування закріплених у тій чи іншій формі цілей вищестоящого рівня є обов'язковим для
формування цілей на нижчому рівні[13, c.84].
Забезпеченню єдності та взаємоузгодженості нормативних актів різного рівня повинно сприяти
також нормативне закріплення системи органів
управління, встановлення їх компетенції, в тому
числі й у відношенні формування цілей управлінського циклу на кожному рівні, а також регулювання відносин органів різного рівня в процесі
формування цілей.
2. Координування. Зміст координування
як функції управління полягає у встановленні
взаємозв’язків між елементами системи управління, їх узгодженні, приведенні елементів системи управління в належний стан. Зміст координування як стадії юридичного механізму управління передбачає узгодження проекту нормативного акта по-перше, з повноваженнями органу,
який його приймає; по-друге, з нормами права,
які регулюють відносини, пов'язані з наслідками
рішення, що приймається (узгодження з діючою
системою законодавства); по-третє, прийняте
управлінське рішення, оформлене у вигляді нормативного акта, повинно бути приведено у відповідність до всіх вимог, що висуваються до нормативних актів даного типу та рівня.
3. Прийняття рішення та організація
його виконання. На цій стадії реалізується
механізм правового регулювання, оскільки для
реалізації рішення необхідне правове забезпечення певних дій, поведінки фізичних та юридичних осіб. Тут вступають у силу механізми,
спрямовані на забезпечення правомірної поведінки,
до складу якої входить і реалізація рішень, які приймаються на всіх рівнях системи управління. Стадія організації виконання управлінського рішення
у формі нормативного акта характеризуєься використанням усього арсеналу правових засобів, які
впливають на поведінку осіб, оскільки саме норми
права встановлюють права, обов’язки та відповідальність осіб та організацій, що виконують нормативний акт. Саме тут у повній мірі проявляється
відповідність прийнятих рішень вимогам об'єктивних законів розвитку, адекватність правових форм,
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в які втілені рішення, використання ефективних
правових механізмів [13, c.87].
4. Контроль за виконанням нормативного
акта є завершальною стадією механізму реалізації управлінської підфункції права. Він набуває
форми зворотного зв'язку, за допомогою якого
можна отримати інформацію про виконання нормативного акта, досягнення поставлених цілей.
Головне призначення контролю полягає у своєчасному виявленні можливих відхилень від заданої
програми реалізації нормативного акта та вчасному
вжитті заходів з їх ліквідації. У процесі контролю
початкові цілі можуть модифікуватися, уточнюватися і змінюватися з урахуванням отриманої додаткової інформації про виконання прийнятих нормативних актів, тобто основне завдання контролю
полягає в тому, щоби вчасно виявити і спрогнозувати очікувані відхилення від заданої програми
реалізації управлінських рішень. На цій стадії відбувається узагальнення та аналіз результатів прийнятих рішень, який стає підґрунтям для коригування попереднього або прийняття нового нормативного акта з метою більш досконалого правового
регулювання певних відносин. Отже, завершення
стадії контролю фактично являє собою початок
першої стадії – планування, а саме збору та обробки наявної управлінської інформації. Цей факт є
підтвердженням природи механізму реалізації
управлінської підфункції права як безперервного
циклу дій, спрямованих на утримання системи суспільних відносин у відповідному стані.
Визначення видів і змісту стадій юридичного механізму управління ми, нарешті, зможемо
порівняти його з механізмом правового регулювання. Очевидна розбіжність стадій юридичного
механізму реалізації управлінської підфункції
права та механізму правового регулювання: дія
механізму правового регулювання починається
лише на третій стадії юридичного механізму
управління – встановленні норми права та забезпеченні її реалізації. Дія юридичного механізму
управління починається значно раніше – з аналізу управлінської ситуації. Крім того, як було зазначено вище, дія механізму правового регулювання завершується стадією впорядкованості
(правопорядку) як кінцевим результатом регулятивної дії права. Дія юридичного механізму
управління безперервна – закінчення однієї стадії завжди означає початок іншої.
Після аналізу видів і змісту окремих стадій
юридичного механізму управління також постає
питання напрямку, за яким рухається право „в
бутті” в межах юридичного механізму управління. Якщо вважати, що „основа буття – це вирі-
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Юридичний механізм реалізації управлінської підфункції права…

шення існуючих діалектичних протиріч”[7, c.15],
то основними протиріччями, які вирішуються в
процесі реалізації юридичного механізму управління, на нашу думку, є протиріччя: 1) між існуючим об’єктом управління та моделлю регулювання суспільних відносин, запланованих правотворцем; 2) протиріччя між моделлю регулювання суспільних відносин, запланованих правотворцем, і результатами управлінського впливу права (фактично перша та остання стадії юридичного механізму управління). Реалізація правом
управлінської підфункції є одним із способів буття
права в суспільній дійсності, оскільки „бути –
означає перебувати не в стані абсолютного спокою,
а в динаміці безупинних, малих або значних змін”
[3, c.52]. Отже, юридичний механізм управління є
одним зі відображень сутності права в його безперервному русі між такими головними буттєвими
формами, як хаос і порядок [3, c.53].
Висновки. 1) У функціях права акумулюються такі властивості права, які випливають із
його якісної самостійності як соціального феномена. Отже, дослідження управлінської підфункції права дозволяє в динаміці розглянути управлінські властивості права. 2) Виявити онтологічні аспекти управлінської природи права як соціального феномена можна за допомогою феноменологічного підходу, який дозволяє виділити
об’єктивні сутнісні риси певного явища. Такими
об’єктивними даними є юридичні закономірності
реалізації управлінської підфункції права, які
знаходять вираз у межах юридичного механізму
управління. 3) Юридичний механізм управління
відрізняється від механізму правового регулювання і характеризує право як засіб управлінського впливу. Юридичний механізм управління
складається з чотирьох стадій, які за змістом відповідають основним функціям управління (планування, координування, організація та контроль), кожна з яких є певним етапом безперервного управлінського циклу. 4) Юридичний механізм управління є одним із напрямків руху права

в його бутті, досліджуючи який, ми можемо
з’ясувати об’єктивні онтологічні аспекти управлінської природи права як соціального феномена.
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OF THE EXISTANSE OF THE LAW AS A SOCIAL PHENOMENON
Summary
The article contains detailed description of the legal mechanism of the public management. The legal
mechanism of the public management consists of four stages: planning, co-ordination, organization and control. All stages are parts of the managerial cycle of law. This cycle characterizes the managerial features of
law as a social phenomenon.
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Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків
РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНЕ
У СВІТОГЛЯДНИХ ЗАСАДАХ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
Актуальність дослідження. Для сучасного
етапу розвитку Української держави особливого
значення набувають філософсько-правові проблеми державотворення, регулювання суспільних відносин, раціональне забезпечення процесу
духовного розвитку суспільства, правового входження у світове співтовариство. Впровадження
у національну юридичну практику міжнародних
стандартів прав людини, антропологічного принципу права, які закріплені Конституцією та законами України, потребує не тільки створення відповідного юридичного механізму, а й усвідомлення того, що права людини, її життєдіяльність
є найвищою соціальною цінністю. Не менш важливе також розуміння того, що втілення прав
людини в життя, їх захист можливе лише у стабільному суспільстві, на основі суворого додержання законності та правопорядку.
У такій ситуації, як справедливо підкреслює С.І.Максимов, виникає потреба в розробці
«нових методологічних підходів, які б дали можливість поглянути на право як на найважливіший
елемент людського буття, особливу реальність,
що має складну структуру і власну логіку функціонування і розвитку» [5, с.5]. Поява і поширення у сучасному науковому обігу таких термінів і
понять, як «людський вимір права», «людиномірність права», «антропологізація праводержавознавства» тощо зумовлює потребу їх філософсько-правового дослідження. У цьому зв’язку зростає роль філософії права. Це пояснюється як глибиною змісту накопичених нею знань про природу і сутність права, так і її методологічним
значенням для юридичної науки та практики [9].
Цінність звернення до філософії права стає очевидною при зверненні до таких її розділів, як
правова аксіологія та правова антропологія (антропологія права, юридична антропологія).Тому
ґрунтовне осмислення світоглядних засад правової реальності та безпосередньо аналіз співвідношення раціонального та ірраціонального у правосвідомості є вимогою часу і одним із актуальних
завдань філософії права. Передбачаючи глибоке
розуміння основ права, це осмислення буде неповноцінне без його людського виміру, який спеціально досліджується у правовій антропології [1].
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Ступінь наукової розробки проблеми.
Загальні антропологічні проблеми права, правосвідомість і правовий менталітет досліджували
В.А.Бачинін, В.С.Бігун, О.Г.Данільян, А.П.Заєць,
О.І.Ковлер,
М.І.Козюбра,
Л.В.Кондратюк,
С.Л.Мамут, М.І.Панов, Ю.І.Римаренко, В.А.Трофименко, В.О.Чефранов, В.М.Шаповал та інші.
Питання методології пізнання права, правової реальності та праворозуміння знайшли відображення у працях С.С.Алексєєва, О.О.Бандури, В.М.Баранова, Є.В.Бурлай, Д.А.Кермова,
А.А.Козловського, А.М.Колодія, С.І.Максимова,
В.С.Нерсесянса, П.М.Рабиновича, М.В.Цвіка,
В.О.Четвертіна.
Окремі аспекти формування світоглядних
засад філософії права висвітлювалися у радянській і пострадянській юридичній і філософській
літературі. Так зокрема, світоглядні та методологічні особливості філософсько-правових досліджень і їх розвиток аналізували Т.Г.Андрусяк,
В.Д.Зоркін, І.А.Ісаєв, О.Л.Копиленко, Е.В.Кузнєцов, І.П.Лихолат, Л.В.Поляков, С.С.Сливка,
О.Ф.Скакун та інші. У сучасній західній філософії права увага акцентується на проблемах антропологічного та ціннісного підходу до права
(Г.Радбрух), правового реалізму(О.Холмс), соціологічній юриспруденції (Р.Паунд), для яких характерні пошуки основ права в емпіричній реальності та проблемах філософсько-антропологічного напрямку (М.Мід, П.Рікьор, О.Гьофе), які
зорієнтовані на ірраціональне обґрунтування місця та ролі основних здатностей людини у праві.
Водночас у працях зазначених авторів проблема раціонального та ірраціонального у світоглядних засадах права не виокремлена як самостійний предмет філософського осмислення. Тому метою даної статті є систематичний аналіз
раціонального та ірраціонального у світоглядних
засадах філософії права, який би допоміг у подальшому дослідженні антропології права в умовах
посттоталітарних трансформацій.
Проблема співвідношення раціонального та
ірраціонального у світоглядних засадах філософії
права перш за все потребує з’ясування питання
наявності в цій структурі наукових і ненаукових
знань. Справді, серед різновидів філософського
світогляду можна виокремити два. Перший з них
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взірцем автентичного розуміння суспільних
явищ вважає науку. Тому даний різновид отримав назву сцієнтистського чи саєнтистського,
інакше кажучи, наукоцентричного філософського світогляду. У Європі формування, утвердження та поширення подібного світогляду відбувається із середини ХІХ століття і пов’язане
передусім з Огюстом Контом, Гербертом Спенсером, Карлом Марксом і Фрідріхом Енгельсом.
Інший різновид філософського світогляду навпаки, не пов’язаний з наукою як суто інструментальним засобом, а не пізнавальним взірцем освоєння світу. З позицій цього різновиду філософського світогляду, який називають антисцієнтистським, антисайєтистським, тобто за своєю суттю — наукобіжним, наука взагалі не спроможна
на автентичне осягнення суспільної реальності,
оскільки пізнавальними логіко-розсудковими
засобами науки не схоплюється якраз те, що становить саме самобутність суспільства порівнянно з природою. Набагато продуктивнішими засобами справді автентичного осягнення суспільної
дійсності за такого підходу постають ті, що принципово відрізняються від суспільствознавства в
цілому та правознавства зокрема як науки, або ж і
прямо протистоять їм — філософська, релігійна,
міфологічна, художня форми духовно-практичного
освоєння суспільної реальності.
Але недоречно віддавати беззаперечну перевагу якомусь одному з цих двох різновидів філософського світогляду в якості єдино й винятково правильного способу розуміння суспільних
явищ, недооцінюючи, а то й взагалі відкидаючи
інший як хибний, — констатує М.Мамардашвілі
[7, c.46-47]. Набагато продуктивніший підхід, за
якого наукоцентричний і наукобіжний філософський світогляд розглядається не як взаємовиключаючі, а як взаємодоповнюючі один одного засоби духовно-практичного освоєння, відтворення й осмислення суспільної дійсності, які
лише в своїй сукупності спроможні на адекватне
відображення реалій суспільного життя в усій їх
багатошаровості та розмаїтті. Наукоцентричне
світоглядне тлумачення історичного поступу чіткіше фіксує й пояснює при цьому ті характеристики темпорального руху людства, які є для
останнього спільними чи, принаймні, аналогічними або ж подібними до відповідних ознак історичного розвитку природи. Крім того, це тлумачення, як правило, не стільки людиноцентричне, скільки суспільствоцентричне, воно сфокусоване частіше на соціальну систему, а не на людську особистість. Наукобіжне осягнення історії в
цьому відношенні комплементарне, органічно

доповнююче щодо наукоцентричного. Воно зосереджене переважно на специфічних саме і
тільки людській історії, відмінних від рис історичного розвитку природи, особливостях. Пріоритетне значення тут надається з’ясуванню людиноцентричності історичного процесу, його
ціннісним, духовним, смисложиттєвим основам,
чинникам і цілям.
Саме тому філософський аналіз правової
реальності дає можливість розкрити наукоцентричний узагальнюючий підхід до якого тяжіють
позитивна правова теорія та близькі до неї версії
філософії права, котрі використовують у своїх
дослідженнях методологію потребового підходу як
інструменту з’ясування соціальної сутності правових явищ [8, с.4], а також наукобіжний індивідуалізуючий підхід, який значною мірою втілений у
традиції прецедентного права, котре завжди припускає можливість відходу від норми і букви права
заради правового значення та духу права.
Постаючи двома сторонами філософського
світогляду, наукоцентричне й наукобіжне трактування суспільної дійсності характеризуються
і спільними рисами, і специфічними ознаками.
Спільні для них, як правило, загальні характеристики структури. Більш конкретні характеристики структури і їх змістовне «наповнення» у кожному з двох різновидів філософського світоглядного розуміння суспільних змін у більшості випадків модифікуються, подекуди досить істотно.
Скажімо, в обох різновидах світогляднофілософського бачення права в підструктурі,
представленій основними рівнями світовідношення, — світовідчуттям, світосприйняттям і
світорозумінням – саме останньому належить
визначальна роль. Однак за своїм змістом наукоцентричне й наукобіжне світорозуміння відрізняються. Про це свідчить зв’язок наукобіжної
традиції з релігією та міфологією, що у теорії
права веде, як правило, до пріоритетності так
званого природного права з опертям на традицію, тоді як наукоцентрична традиція схиляє нас
до визнання рефлексивних засад права, які вимагають критичного і творчого ставлення до права.
У цьому відношенні досить цікавим є дисертаційне дослідження І.П.Лихолата по проблемі
співвідношення раціонального та позараціонального в праві на матеріалах законотворчості [4].
Попри привабливість, на перший погляд, другої
традиції, без визнання певних «священних», недоторканих для правових удосконалень норм права, його функціонування виявилось би доволі проблематичним. Досить лише згадати про конституцію і відповідну їй галузь права, а також про прин-
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цип підпорядкування одних норм права (нижчих)
іншим (вищим), коли одні з них (вищі) нехай і
умовно, лише у певному відношенні, але також
визнаються недоторканими в конкретній ситуації.
Крім цього, підкреслимо, поняття «раціональне» і «наукове» не тотожні. По-перше, у самій науці достатньо ірраціональних елементів,
починаючи з несумісності деяких наукових гіпотез, традицій та результатів, отриманих як їх наслідок, і завершуючи ірраціональністю витоків
наукових відкриттів та неможливістю однозначно прорахувати усі наслідки їх застосування. Подруге, велика кількість дослідників схиляються
до наявності раціональності також, крім науки, у
релігії, міфології, естетиці тощо, але іншої, ніж
наукова раціональність [12, с.126-146]. Як наука,
так і міфологія та релігія як типи світогляду мають раціональні та ірраціональні складові, хоча,
звісно, їх співвідношення різне у кожному зі згаданих типів світогляду.
І.В.Бойченко справедливо констатує: «Міфи постають як чуттєве ставлення людини до
світу, зокрема до історичного світу, який виокремлюється з природного універсуму. Але це
ставлення особливе, світоглядне, тому міф — є
не просто чуттєвим відношенням, фізіологічним
відчуттям, а світовідчуттям. Тобто це таке відчуття історичної реальності, коли щось конкретночуттєве сприймається як узагальнене: це чуттєве відбиття світу як цілого. Адже з трьох основних рівнів ставлення людини до світу — світовідчуття, світосприйняття та світорозуміння — у
міфологічному баченні історії найрозвинутішим
є саме світовідчуття, а світосприйняття та світорозуміння перебувають тут ще в латентному стані, прихованому й зародковому. Отже, міфологічне світовідчуття виконує не лише власні функції, а
значною мірою й функції уявлення та узагальнення, властиві розвинутим формам світогляду відповідно до світосприйняття й світорозуміння» [2,
с.19]. Тому світовідчуття, на нашу думку, набуває
більш раціональних рис у світогляді міфологічному, ніж у релігійному чи філософському.
Внаслідок цього міфічне світовідчуття, на
відміну від звичайного, фізіологічного відчуття,
завжди містить у собі момент чарівного, фантастичного, постає як чуттєве персоніфіковане й
водночас узагальнене уособлення якоїсь вищої
сили, що творить світ природи й людей (які в
міфології розглядаються як щось єдине). Міфічне узагальнення не є логічним, воно відбувається
не через абстрактні поняття (бо їх ще взагалі немає), а спочатку через чуттєві персоніфікації тотемного характеру. З цим пов’язана ще одна особ22

ливість міфу як форми світоглядного освоєння світу – він (міф) не є причинно-наслідковим поясненням явищ, процесів і речей. Міф – це така об’єктивація суб’єктивного переживання чи враження, за
якої породження людської фантазії приймаються за
справжню реальність, тоді як справжня реальність
тлумачиться як щось похідне, вторинне.
Близькою до такого міфологічного світовідчуття є стихійне правовідчуття законопослушного
громадянина, для якого право є самозрозумілим,
таким, що не потребує додаткового обґрунтування:
«Так треба робити, тому що так прийнято робити». Правова свідомість виникає одночасно з визнанням права як обов’язкової складової суспільної реальності. Сила права не зводиться до
обставин його визнання, а базується на самому факті його визнання.
Особливо рельєфно ця особливість виявляється в релігійному, зокрема християнському,
світовідношенні. Релігія не лише укорінює людські закони у законах божественних, але й уперше формує у людини своєрідне відчуття глибинного релігійного обов’язку, який задає специфічне відношення до світу: людина постійно свідомо відчуває себе не лише у певному праві (дарованому Богом-Отцем і засвідченому БогомСином), але й у постійному обов’язку-боргу перед кожним ближнім (християнська любов має
бути активною, а не споглядальною). Цим формується важливий елемент світогляду людини,
який зберігає свою силу і сьогодні: самим своїм
існуванням людина вже засвідчує певні права і
певні обов’язки, конкретна система права лише
уточнює їх.
Релігійний світогляд уперше розгорнуто
формує, на нашу думку, таку важливу складову
будь-якого світогляду, як суспільний ідеал. Для
філософії права це означало відкриття принципово важливого для правової реальності розрізнення реальності наявного і реальності належного. Саме належне і є суспільним ідеалом. У праві
також далеко не все реалізується на сто відсотків, однак так само, як у релігійному світогляді
головне — не бути безгрішним, але уникати гріха, докладаючи до цього максимум зусиль (у орієнтації на релігійний ідеал), так і у світогляді з
правової точки зору важливий передусім намір
не порушувати закон і право та докладання
зусиль по втіленню цього наміру.
Усі три типи світогляду – міфологічний,
релігійний і філософський – постають не тільки
як три прогресуючі, послідовні основоположні
форми осягання правової реальності. Але, й не
меншій мірі, — як три співіснуючі й сьогодні
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способи осмислення права. Кожен з цих світоглядів характеризується власним, лише йому
притаманним підходом до вираження й тлумачення правової реальності. Тому будь-який з них
однаково необхідний, по-своєму повноцінний і
«рівноправний» щодо інших. А в певному якомусь вимірі — навіть такий, що має й переваги
щодо двох інших.
Як змінюється історично співвідношення
ролей основних пізнавальних здатностей у філософському світоглядному схопленні своєрідності
суспільної дійсності, так може змінюватись воно
і контекстуально – відповідно до суспільноправових потреб. Якщо в міфологічному осягненні визначальну функцію виконували органи
відчуття, в релігійному – продуктивна й репродуктивна уява, то в філософському – інтелект,
тобто розсудок і розум людини [6, с.11-24]. І в
усіх цих трьох формах велику роль відіграє також така людська здатність, як воля, яку коротко
можна схаратеризувати як спроможність людини
ставити перед собою цілі (діяльності,відносин,
спілкування, поведінки, організації тощо) і мобілізувати та зосереджувати свої здатності, здібності й зусилля на їх реалізації.
У кожному з означених типів осягнення
права воля виступає важливим і необхідним
компонентом. У міфологічному погляді на правові реалії воля в якості природної здатності постає в найбільш чистому вигляді — як сліпа й
передусім імпульсивна сила. При цьому тут вона
відзначається найвищою загальною, надпотужною, так би мовити, енергетичною напругою,
хоча в окремих випадках, у тих чи інших індивідів може бути й значно послабленою, що відбивається, звісно, й на характері їх міфологічного
світовідчуття. У структурі релігійного сприйняття права воля постає не тільки, а подекуди й не
стільки як породжуюча й спрямовуюча буттєві
імпульси людини сила, скільки як сила підпорядковуюча, організуюча, керуюча і навіть гальмуюча, стримуюча тощо. Водночас не можна не
враховувати й тієї обставини, що інколи саме в
сфері релігійного світовідношення спостерігаються своєрідні вольові «флуктуації», небачені
де-інде (типові приклади — релігійний фанатизм, або ж, навпаки, героїчне вільнодумство.
В обох випадках вольова домінанта може призводити, в крайньому варіанті, до свідомої самопожертви заради певних світоглядних ідей, ідеалів, переконань тощо). Ще чіткіше означена регулятивна, стримуюча й гальмуюча роль волі
виявляється, в якості загальної тенденції, у філософському правовому світоспогляданні. (Розгор-

нутий аналіз співвідношення волі та розуму як
антропологічних основ права у дисертаційному
дослідженні В.А.Трофименка «Розум та воля як
антропологічні основи права». Харків, 2004 р.)
[11]. У певному сенсі й з усіма належними застереженнями можна, очевидно, твердити, що помірі зростання в світоглядному осягненні правових
явищ ролі інтелектуальних начал — значення й
сила вияву начал вольових, навпаки, зменшується. Як писав один з дослідників волі як психофізіологічної характеристики людини, професор знаменитого Колеж де Франс, засновник і редактор «Філософського ревю» Т.Рібо, «ми можемо дивитися
на діяльність волі як на один з моментів того прогресивного розвитку, який іде від простого рефлексу, що має непереможне прагнення до руху, й закінчується абстрактною ідеєю, у котрої це прагнення виражене найслабкіше» [10, с.12].
Отже, раціональне та ірраціональне в світоглядних засадах права взаємопроникаючи, взаємодоповнюють одне одного . При такому проникненні компенсується відносна обмеженість як
раціонального так і ірраціонального, яка не дає
можливості для повної реалізації їх у праві при
ізольованому їх розгляді. Раціональне у праві це
вища розумова здатність людини, що спрямована
на пізнання універсальних правових цінностей та
зв’язків між ними з метою визначення механізмів
трансформації і реалізації ідеального праворозуміння у практичному використанні норми. У
цьому плані один із сучасних дослідників філософії права О.Гьофе прагне подолати скепсис
деяких філософських напрямків стосовно місця
раціонального у праві і розробити підстави інтеркультурного правового дискурсу [3]. Обмеженість раціонального проявляється у неможливості реалізації результатів розумової діяльності
людини в емпіричній дійсності без опосередкування на чуттєвому рівні. Але, з іншого боку, без
керування розумом ірраціональність втрачає орієнтири правового поля, а це може привести до
негативних наслідків.
Ланкою зв’язку між раціональним та ірраціональним є здоровий глузд як початковий рівень мислення, на якому проводиться оперування вже існуючими поняттями. Він є тією основою, на яку спирається позитивне право. Адже
саме в орієнтації на здоровий глузд, що призводить
до відмови від моральних елементів змісту права,
полягає обмеженість правового позитивізму.
Взаємопроникнення раціонального та ірраціонального у світоглядних засадах права, їх відносна єдність дає змогу подолати їх обмеженість
і вивести механізм взаємодоповнення. Суть його

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 286. Правознавство.

23

А.П. Кравченко

полягає в тому, що світоглядним наслідком розуміння людиною смислу права є її готовність
бути відповідальною за свої вчинки, реалізовані
у розумній поведінці. Взаємодія основних здатностей людини допомагає гармонізувати суспільні (об’єктивні) та моральні (суб’єктивні) аспекти права і робить можливим створення врівноваженої ефективної правової системи.
Висновки. Раціональне та ірраціональне,
таким чином, постають як потужні чинники, що
спрямовують людську волю в правове або позаправове поле у залежності від того, наскільки
визначеним у правовому відношенні виявляється
світогляд людини. Саме завдяки вольовій діяльності з стихійно аморфного і неорганізованого
світогляду викристалізовуються базові принципи
його організації. Ці принципи є орієнтирами, котрі задають стратегію захисту тих основних цінностей, завдяки яким філософія права набуває
універсальної сили правового значення. Адже
попри усю розмаїтість історичних контекстів і
правових традицій, право завжди захищає людину. А отже на відміну від конкретної системи
права, яка захищає певні національні, корпоративні тощо цінності, а значить і різні світогляди,
філософія права формує свої власні, універсальні
для всіх людей і культур світоглядні засади. Цінності людського життя і свободи у своїй граничній самодостатності ірраціональні, тоді як шляхи
їх захисту засобами права тим більш ефективні,
чим більш вони формалізовані і однозначні, а
отже – максимально раціоналізовані. Тобто: критиці і удосконаленню не піддається лише головний предмет захисту права, а все інше у праві
має бути максимально раціоналізованим.
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ПРАВИЛА ТА ЗАСОБИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Постановка проблеми. Необхідність подальшого наукового осмислення правил і засобів
законодавчої техніки зумовлюють зміни у правовій системі сучасної України, потреба у підвищенні якості законів, зміни підходів до природи
прав і свобод людини і громадянина, правоінтеграційні процеси тощо. Актуальність дослідження
правил і засобів законодавчої техніки зумовлена
необхідністю вирішення таких наукових і практичних завдань, як: збагатити і поглибити наукові уявлення із зазначених проблем законодавчої
техніки; покращити законодавчу практику завдяки результативному застосуванню правил і засобів законодавчої техніки; удосконалити правозастосовну практику.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблеми правил і засобів законодавчої техніки
у сучасній вітчизняній та зарубіжній юридичній
науці досліджуються як теоретиками права, так і
представниками галузевих юридичних наук. Про
це свідчать праці сучасних вітчизняних вчених –
П. Андрушка, О. Копиленка, Г.Мурашина,
В.Навроцького, А.Ткачука, З.Тростюк, М. Хавронюка, а також зарубіжних науковців – С. Алексєєва, В. Баранова, Д. Бунгерса, Х.Квінке, В.
Краббе, А.Черданцева, Р. Циппеліуса та інших.
Суттєвий внесок в опрацювання зазначених проблем здійснюють представники саме галузевих
юридичних наук, які досліджують питання застосування правил і засобів законодавчої техніки
в аспекті формулювання конкретних правових
норм чи їх груп у законах. Не можна сказати, що
не розглядаються такі загальнотеоретичні проблеми, як поняття і види правил і засобів законодавчої техніки, їх вплив на якість законодавства,
питання реалізації засобів і правил законодавчої
техніки у законодавчій практиці та інше. Тим не
менше, на загальнотеоретичному рівні правила і
засоби законодавчої техніки не мають усталеного розуміння їх поняття, значення, змісту, сутності, функцій та видів.
Метою дослідження є виявлення та розкриття поняття, значення, змісту, сутності, функцій
та видів правил і засобів законодавчої техніки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нинішні підходи до правил і засобів законодавчої техніки ґрунтуються на наукових доробках, які сформувалися у європейській, у тому

числі дореволюційній вітчизняній юридичній
літературі в ХІХ – на початку ХХ ст., що були
розроблені Р. Ієрінгом, К. Ільбертом, Ф. Жені,
Д.Мейером, М.Сперанським, Ф. Тарановським,
Б. Кістяківським та іншими науковцями. Різні
підходи до розуміння правил і засобів законодавчої техніки розкривають їх як багатоаспектні
явища. Розв’язання цієї проблеми великою мірою залежить від підходів до праворозуміння,
поняття законодавчої техніки та інших правових
явищ.
Як правила, так і засоби законодавчої техніки не можуть бути охоплені універсальним визначенням їх поняття. У правознавстві існують
їх різні тлумачення, які переважно залежать від
розуміння змісту і структури законодавчої техніки. Маємо визнати, що вчені, за окремими винятками, характеризують лише окремі їх аспекти
чи зразу переходять до характеристики конкретних правил і засобів законодавчої техніки.
Одним із найбільш розповсюджених є підхід, відповідно до якого, за винятком певних нюансів, правила, зазвичай у системному зв’язку із
засобами законодавчої техніки, спрямовані на
„формулювання законів (і підзаконних актів) у
відповідності із їх сутністю і змістом”, а також їх
систематизації (Д. Керімов, М. Ковальов, А. Корєнєв, Г. Шмельова та інші) [10, с. 176 – 177; 11,
с. 3; 16, с. 503]. Основні аргументи на користь
цієї позиції зводяться до того, що їх використання та дотримання сприяє найбільш раціональній
організації та логічній послідовності формулювання цих актів. Існує також більш широкий підхід
до розуміння змісту і призначення правил (а також
засобів) законодавчої техніки: це вимоги, яких належить строго дотримуватися „для пізнавальнологічного і нормативно-структурного формування
правового матеріалу та підготовки тексту закону”,
що зближує їх з елементами законодавчого процесу (Ю. Тіхоміров, А.Піголкін та інші) [14, с. 8-9],
однак дещо відволікає увагу від характеристик
складових законодавчої техніки. Вузький підхід до
поняття правил (і засобів) законодавчої техніки
полягає у розумінні їх змісту та призначення лише
стосовно створення законів у вузькому значенні (І.
Биля, М. Гродзинський та інші) [4, с. 8].
Наукові підходи до розуміння засобів законодавчої техніки також не характеризуються єд-
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ністю. Одні вчені ототожнюють засоби і прийоми законодавчої техніки, обґрунтовуючи свою
думку тим, що в тлумачних словниках слова „засіб” і „прийом” та „спосіб” тотожні (А. Рарог,
Ю.Грачева та інші) [13, с. 94]. Інші науковці розрізняють вищезазначені терміни, про що свідчить включення до складових законодавчої техніки як засобів, так і прийомів (способів), однак
такий поділ чітко не обґрунтовується (А. Нашиц
та інші) [12, с. 138-146]. Поширена також позиція, відповідно до якої проводиться досить чітка
межа між засобами та способами законодавчої
техніки, однак тлумачаться науковцями ці терміни неоднозначно (С.Алексєєв, В.Карташов, А.Дєрєвнін та інші) [2, с. 368; 8, с. 17-19].
На наш погляд, вищенаведені аргументи на
підтримку цих та інших підходів до розуміння
правил і засобів законодавчої техніки є досить
переконливими, проте, враховуючи багатоаспектність зазначених явищ правової системи, доцільним є послідовний розгляд окремих аспектів їх
прояву, а саме змісту, сутності, функцій та призначення і інших їх важливих характеристик.
Перш ніж дослідити правила і засоби законодавчої техніки, зазначимо, що законодавча
техніка розглядається автором як зумовлена станом правової системи певної держави система
засобів і правил створення законів та здійснення
їх систематизації з метою забезпечення їх якості
та втілення у життя.
У правознавстві відсутня єдність серед науковців при розв’язанні проблеми складових законодавчої техніки. До її елементів включають
прийоми і засоби чи лише прийоми та лише засоби, правила та засоби, лише самі правила, вимоги, методики, навички тощо [10, с. 176 – 177;
14, с. 8 - 9]. Видається, що саме правила і засоби
є складовими законодавчої техніки, оскільки
використання засобів - допустимих правом явищ,
за допомогою яких забезпечується досягнення
мети правового регулювання - повинно підпорядковуватися певним правилам - допустимим
правом вимогам і дозволам для законодавців, які
вони використовують при створенні і систематизації законів. Саме тому використання правил і
засобів законодавчої техніки в єдності повинно
сприяти створенню якісних законів.
Однією з основних характеристик правил і
засобів законодавчої техніки є їх зміст.
Щодо питання про те, чи до правил і засобів законодавчої техніки доцільно включати ті із
них, які стосуються лише законів чи створення
всіх нормативно-правових актів, то, ґрунтуючись
на принципах верховенства права та закону, за26

кріплених у Конституції України, виходячи із важливого значення законів у системі законодавства
України, яке вони мають набути, розуміння закону
у буквальному значенні слова, до елементів законодавчої техніки доцільно віднести правила і засоби створення саме законів та їх систематизації.
Підтримуючи позицію більшості вчених
щодо необхідності використання правил і засобів
законодавчої техніки не лише у процесі створення, а й систематизації законодавства [11, с. 3; 16,
с. 503], водночас можна зазначити, що правила і
засоби законодавчої техніки використовуються
при здійсненні саме кодифікації та консолідації
законодавства і створенні зводу законів, оскільки
в результаті їх проведення створюються нові за
формою і змістом нормативно-правові акти.
Потрібно враховувати специфіку використання правил і засобів законодавчої техніки при
створенні законів та їх систематизації в різних галузях законодавства та різних видів законів (кодексів, основ законодавства, правил і засобів ратифікації міжнародних договорів у формі законів, законів – актів прямого народовладдя тощо).
Спірним є розуміння змісту і призначення
правил законодавчої техніки, яке зближує їх з
елементами законодавчого процесу [14, с. 8 - 9].
Адже різниця змісту, структури, форм закріплення та інших аспектів законодавчого процесу і
законодавчої техніки, у тому числі її правил і
засобів, характеризує їх як взаємозв’язані, однак
відносно самостійні явища.
Сумнівне і включення до поняття законодавчої техніки пізнавального елементу [14, с. 9;
11, с. 13], оскільки техніка, у тому числі законодавча, не виконує функцію пізнання, що також
стосується її складових - правил і засобів. Однак
зазначене не заперечує думки про те, що правила
і засоби законодавчої техніки ґрунтуються на
досягненнях науки, а юридична наука засновується, зокрема, на практиці застосування правил і
засобів законодавчої техніки. Адже, як слушно
зазначає Робер К. Бержерон, законопроектувальники „повинні відмінно знати чинне право та
його застосування, загальні принципи тлумачення і різні способи модифікації права” [17, с. 23].
Тим не менше, можливі протиріччя між наукою і
законодавчою технікою, які треба враховувати.
Видається, правила і засоби законодавчої техніки
ґрунтуються на досягненнях науки, перш за все,
юридичної, однак до їх змісту недоцільно включати пізнавальний елемент.
Отже, виходячи зі змісту законодавчої техніки, до її структури доцільно включити правила і засоби створення законів та їх системати-
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зації у формі кодифікації, консолідації та зводу законів.
Правила законодавчої техніки являють собою допустимі правом вимоги та дозволи для законодавців, що сформувалися на основі досягнень
юридичної науки і практики законодавчої діяльності та спрямовані на створення якісних за формою
та змістом законів, а також їх систематизацію.
До правил законодавчої техніки можна віднести: правила вибору форми нормативно-правових актів, правила структурної побудови законів,
правила конкретизації правових норм, формулювання норм права у статтях законів, правила кодифікації та консолідації, ратифікації міжнародних
договорів у формі законів, створення законів – актів прямого народовладдя та інші.
Засоби законодавчої техніки - це допустимі правом явища, за допомогою яких забезпечується досягнення законодавцем мети правового регулювання при створенні і систематизації
законів. Засобами законодавчої техніки є: юридичні конструкції, юридична класифікація, юридична термінологія, правові символи, правові
фікції та презумпції тощо. Однак не є складовими законодавчої техніки правила і засоби
процесуальні та процедурні, здійснення інкорпорації, пізнавального характеру та деякі інші. Відсутня єдність серед науковців при
розв’язанні проблеми сутності правил і засобів
законодавчої техніки. Наявні у юридичній літературі роздуми щодо зазначеної проблеми досить фрагментарні та лише опосередковано розкривають її. Так, більшість авторів вважають, що
засоби і правила підготовки, зовнішнього оформлення нормативних актів безпосередньо не
пов’язані з сутністю держави і права [5, с. 48].
Прихильники іншої позиції, яка не знайшла достатньої підтримки в науковій літературі, стверджують про зумовленість змісту правил законодавчої техніки її сутністю та сутністю законодавчої діяльності [7, с. 8].
Видається, що сутність правил і засобів законодавчої техніки – це основоположні, стійкі,
внутрішні якісні властивості, які складають основу та виявляють природу і призначення у суспільстві як законодавчої техніки в цілому, так і її
правил і засобів. Правила і засоби законодавчої
техніки нерозривно зв’язані і зумовлюються сутністю права і законодавства, сутністю законодавчої техніки та інших правових явищ. Адже при
створенні закону велику роль відіграє не лише
вибір певних правил і засобів законодавчої техніки, а і мета їх використання. За своєю сутністю
правила і засоби законодавчої техніки сприяють

виявленню волі суспільства та інтересів окремої
особи та їх реалізації.
Однак правила і засоби законодавчої техніки не повинні торкатися сутності і змісту правових норм, тому що це відносно самостійні правові явища. Адже законодавець може використати
різні правила і засоби законодавчої техніки для
досягнення певної мети: він може сформулювати
заборони у формі встановлення обов’язків (заборона не виконувати військовий обов’язок тощо),
у формі дозволів (адресати – державні органи та
посадові особи можуть здійснювати у передбачених нормою випадках лише вказівки уповноважених суб’єктів) тощо. Також законодавець,
використовуючи майже однакові правила і засоби законодавчої техніки, може сформулювати
різні за змістом і сутністю норми законів, прикладами чого можуть бути ч. 1 ст. 60 та ст. 101
Кримінального кодексу України, при створенні
яких законодавець застосував фактично однакові
юридичні конструкції (навіть назви цих статей
тотожні - „Арешт”, що є помилкою, оскільки вони відрізняються за змістом), однак визначив
менш жорстку відповідальність неповнолітніх у
порівнянні з повнолітніми.
Основними функціями правил і засобів законодавчої техніки, в яких розкривається їх сутність, є: 1) інтегративна (об’єднання складових
правової системи); 2) нормативна (формулювання правових норм у законах); 3)модифікації законодавства (набуття ним нових якостей);
4) практична (спрямовані на ефективне втілення
законів у життя); 5) інтерпретаційна (її наявність
обумовлюється подібністю правил і засобів, які
використовуються законодавцем при створенні
законів та інтерпретатором при здійсненні їх
офіційного тлумачення) та інші.
Слушною є думка Р. Циппеліуса про те, що
„інструментарій правової техніки (різновидом
якої є законодавча техніка – Ж. Дзейко) та герменевтики ... має ще допоміжну функцію – спрямувати розв’язання правових проблем до справедливого, внутрішньо несуперечливого рішення”
[15, с. 24]. Про притаманність правилам і засобам
законодавчої техніки цієї функції свідчить, зокрема, застосування законодавцем сполучників
„та” – у ст. 215 („Порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”) Кримінального
кодексу 1960 р. і „або” – у ст. 286 („Порушення
правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”) чинного Кримінального кодексу, оскільки це суттєво впливає на характеристи-
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ку об’єктивної сторони злочину. На практиці за
часів дії Кримінального кодексу 1960 р. сполучник „та” тлумачився у значенні „або”. Як бачимо, правила і засоби законодавчої техніки виявляють себе не лише при створенні та систематизації законів, а також протягом усієї їх дії.
В цілому засоби і правила законодавчої
техніки повинні слугувати закріпленню, забезпеченню та реалізації прав і свобод людини і громадянина – найвищої соціальної цінності в Україні. Цьому має сприяти закріплення саме на законодавчому рівні правил і засобів законодавчої
техніки. Однак законопроекти „Про закони і законодавчу діяльність” та „Про нормативноправові акти” потребують подальшого опрацювання, у тому числі в аспекті дотримання правил
і засобів законодавчої техніки. Не лише названі
законопроекти, а навіть чинний Кримінальний
кодекс України не є достатньо досконалим з погляду належного використання правил і засобів
законодавчої техніки, що певною мірою зумовлено тим, що, як слушно зазначають вчені –
представники науки кримінального права, „остаточний варіант тексту проекту КК не пройшов ні
термінологічної (філологічної), ні правової експертизи” [3, с. 25]. Наявність у законодавстві
України значної кількості оціночних понять, у
тому числі у Кримінальному кодексі, численні
випадки подібності ознак злочинів і адміністративних проступків, прогалин і колізій у законодавстві та інших недоліків може спричинити зловживання у процесі реалізації законів. Так, існування прогалин у законодавстві, коли не передбачений обов’язок бюро технічної інвентаризації
надати покупцю безпосередньо перед укладенням договору купівлі-продажу нерухомого майна
інформацію про відсутність видання бюро технічної інвентаризації дублікатів довідок-характеристик, зумовлює можливість для особи (продавця) незаконно неодноразово укладати договори купівлі-продажу одного й того ж об’єкта нерухомого майна на підставі дублікатів довідокхарактеристик.
У науковій літературі достатньою мірою не
розроблений поділ правил і засобів законодавчої
техніки на види. Так, засоби законодавчої техніки поділяються в залежності від ступеня узагальнення правового матеріалу: абстрактний та
казуальний [1, с. 111], за способом викладу норм
права: прямий, відсильний та бланкетний [9, с.
54-55], на засоби-інструменти та засоби-прийоми
(складові як нормотворчої, так і законодавчої
техніки) [4, с. 9], на загальносоціальні та спеціально-юридичні [8, с. 17-18] (як елементи юриди28

чної, правотворчої, а також законодавчої техніки), тощо. Правила законодавчої техніки поділяються на: ті, які відносяться до зовнішнього оформлення нормативних актів, до його змісту і
структури та правила викладу норм права [6,
с.37-38], тощо.
Видається, що правила і засоби законодавчої техніки можна класифікувати в залежності
від основних характеристик самої законодавчої
техніки та їх проявів у правовій системі.
Види правил і засобів законодавчої техніки:
1. В залежності від галузей законодавства: у
конституційній, цивільній, кримінальній, трудовій, сімейній та іншій галузях.
2. За поділом системи права: приватного і
публічного права;
3. В залежності від форм вияву: внутрішня
(зміст правил і засобів законодавчої техніки) та
зовнішня (зовнішнє оформлення законів – реквізити, структура та інше).
4. За зовнішньою формою актів, при створенні яких застосовуються правила і засоби законодавчої техніка: конституції, кодекси, основи
законодавства, закони та інші.
5. За сферою дії: загальні, галузеві та міжгалузеві.
6. За взаємодією: статичні та динамічні.
7. За походженням: нормативні, теоретичні,
практичні тощо.
Отже, розглянувши поняття, зміст, сутність
та призначення, функції, види та інші важливі
властивості правил і засобів законодавчої техніки, приходимо до таких висновків.
Правила законодавчої техніки являють собою допустимі правом вимоги та дозволи для законодавців, що сформувалися на основі досягнень
юридичної науки і практики законодавчої діяльності та спрямовані на створення якісних за формою
та змістом законів, а також їх систематизації.
Засоби законодавчої техніки - це допустимі
правом явища, за допомогою яких забезпечується
досягнення законодавцем мети правового регулювання при створенні і систематизації законів.
Виходячи зі змісту законодавчої техніки,
до її структури доцільно включити правила і
засоби створення законів та їх систематизації
у формі кодифікації, консолідації і зводу законів. Не входять до змісту і структури законодавчої техніки процесуальні та процедурні, здійснення інкорпорації, пізнавального характеру та
деякі інші правила і засоби.
Сутність правил і засобів законодавчої
техніки виявляється в тому, що вони повинні
враховувати сутнісний зміст права та законодав-
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ства, рівень розвитку правової системи, забезпечувати права і свободи людини та громадянина.
Основними функціями правил і засобів
законодавчої техніки є: 1) інтегративна; 2) нормативна; 3) модифікації законодавства; 4) практична; 6) інтерпретаційна та інші.
Подальші дослідження правил і засобів законодавчої техніки полягають у більш глибокому вивченні їх сутності і змісту, в удосконаленні
існуючих та виробленні нових правил і засобів
законодавчої техніки, які спрямовані на створення системи якісних законів.
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METHODS AND RULES OF LEGISLATIVE TECHNIQUES: GENERAL CHARACTERISTICS
Summary
The author of the given article analyses rules and methods of legislative techniques. The main accent is
made on the research of the most important characteristics of rules and methods of legislative techniques
such as their contents, essence, functions and forms.
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НЕВІДВОРОТНІСТЬ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:
СИСТЕМНИЙ ЗВ’ЯЗОК І ВЗАЄМОДІЯ
Постановка проблеми. Юридична відповідальність як особливе правове явище реалізується за допомогою системи принципів, які виражають її вимоги, зміст і призначення. Серед
даних керівних положень чільне місце займають
принципи невідворотності та індивідуалізації
юридичної відповідальності. Серед російських
учених-правників відсутня єдина думка щодо
принципу індивідуалізації юридичної відповідальності. Одні розглядають даний принцип як фундаментальний у системі принципів юридичної
відповідальності, інші надають йому опосередкованого значення, відводячи головну роль іншим принципам юридичної відповідальності, а
також заперечують його.
Ступінь наукової розробки теми. Дослідженням принципу індивідуалізації юридичної
відповідальності займались такі вчені, як
І.І.Карпєц [4], М.С.Малєїн [8], П.А.Фєфєлов [17]
та інші. Наприклад, І.І.Карпєц у праці „Индивидуализация наказания в советском уголовном
праве” розрізняє індивідуалізацію покарання у
законі, у суді та індивідуалізацію відбування покарання [4, с. 14]. Що стосується принципу невідворотності юридичної відповідальності, то на
даний час він знайшов своє закріплення переважно у кримінальному, кримінально-процесуальному, адміністративному та ще деяких інших
галузях законодавства. Хоча в юридичній літературі на початку 60-х років ХХ століття існували
інші погляди щодо даного принципу юридичної
відповідальності. Зокрема, Й.С.Ной заперечував
значення невідворотності покарання як принципу радянського кримінального права [11, с. 94].
Але твердження цього автора було піддане різкій
критиці П.А.Фєфєловим у своїй роботі „Понятие
и система принципов советского уголовного
права”. На його думку, та обставина, що вимога
невідворотності покарання висувалась в умовах
буржуазного ладу, де неможливе його здійснення, не може викликати сумніви у його важливому значенні в умовах радянської дійсності [17, с.
42-43]. Сьогодні проблемою невідворотності
юридичної відповідальності займаються в основному російські вчені, такі як Т.А.Малаш [7],
А.А.Іванов [3] та ряд інших науковців. Спираючись на праці представників класичної школи
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права, зокрема, Ч.Беккаріа [2], Ш.Монтеск’є [9],
а також на роботи таких радянських вчених як
М.С.Малєїна [8], І.С.Самощенка [13], М.Х.Фарукшина [16], П.А.Фєфєлова [17], вони не тільки
погоджуються з позиціями цих науковців, але і
досліджують нові проблемні питання, які виникають у зв’язку з реалізацією принципу невідворотності юридичної відповідальності. На жаль, в
Україні, проблема неминучості настання відповідальності слабо досліджена. Тільки у працях
таких вітчизняних вчених як А.А.Козловського [5],
А.Степанюка [15] стверджується про невідворотність юридичної відповідальності. Думається, що
дане керівне положення повинно бути закріплене
на конституційному рівні для більш реального досягнення цілей юридичної відповідальності, а також для ефективного забезпечення прав і свобод
людини і громадянина.
У вітчизняній правовій літературі дискусії
щодо положення принципу індивідуалізації юридичної відповідальності носять несуперечливий
характер, оскільки дане керівне положення
отримало пряме закріплення у Основному законі
нашої держави. Так, відповідно до ч. 2 ст. 61
Конституції України, юридична відповідальність
особи має індивідуальний характер [1, ст. 61].
Правда, деякі суперечності є щодо реалізації
принципу індивідуалізації юридичної відповідальності у галузевому законодавстві. Так, вітчизняний учений-юрист В.Скоромоха в одній зі своїх статей стверджує, що положення ч. 1 ст. 69
Кримінального кодексу України обмежує дію
конституційних принципів рівності громадян
перед законом та індивідуалізації юридичної відповідальності. Даний науковець зазначає, що керуючись загальними засадами призначення покарання (ст. 65 КК), суд має призначити покарання конкретній особі за конкретний злочин,
максимально індивідуалізуючи покарання. Непритягнення до кримінальної відповідальності
іншої особи за готування до злочину невеликої
тяжкості або окремої категорії неповнолітніх
тощо не виключає індивідуалізації покарання
шляхом призначення більш м’якого покарання,
ніж передбачено законом. Відсутність цього способу індивідуалізації покарання особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, є порушенням
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конституційних положень щодо рівності громадян перед законом.
Згідно з принципом індивідуалізації юридичної відповідальності при призначенні покарання суд має враховувати обставини справи (як
ті, що обтяжують, так і ті, що пом’якшують покарання) щодо всіх осіб незалежно від ступеня
тяжкості вчиненого злочину. Цей конституційний принцип не лише закріплено в положеннях
Загальної частини КК, його покладено в основу
нормативного встановлення кримінальної відповідальності в законодавстві України. Вирішуючи
питання про призначення покарання на підставі
ч. 2 ст. 65, ч. 1 ст. 69, положень відповідних санкцій Особливої частини КК, суди не в змозі реалізовувати положення ч. 2 ст. 61 КУ до осіб, які
вчинили злочини невеликої тяжкості. Цим не дотримуються, на думку В.Скоро-мохи, принципи
справедливості і рівності покарання, оскільки особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, унеможливлюється призначення більш м’якого покарання [14, с. 6-8].
Принципи невідворотності юридичної відповідальності та принцип її індивідуалізації тісно
взаємодіють у здійсненні відповідальності у суспільстві: перший з них гарантує рівність всіх
громадян перед законом, а інший допомагає забезпечити надійний захист прав та інтересів кожного. Коли вчиняється правопорушення, то невідворотність юридичної відповідальності повинна бути неминучим його наслідком. Якщо приймається рішення, то повинно бути ясно, хто
конкретно несе відповідальність [7, с. 25]. Як
зазначає М.С.Малєїн, між цими принципами існує певний зв’язок, який має різний характер і
неоднакове вираження в різних галузях законодавства. Так, якщо за вчинення правопорушення
повинна невідворотно наставати відповідальність, то з врахуванням різних правопорушень
необхідна індивідуалізація (диференціація) мір
відповідальності. Водночас надання громадянам
свободи у використанні своїх прав, у тому числі і
прав на захист своїх порушених інтересів, нейтралізує принцип невідворотності відповідальності і разом з тим – її індивідуалізацію [8, с. 174].
В.С.Нерсесянц не виділяв окремо принцип індивідуалізації юридичної відповідальності. На його
думку, з принципом правової доцільності пов’язаний ряд конкретних вимог, до числа яких входить
індивідуалізація та конкретизація юридичної відповідальності з урахуванням особи правопорушника, ступеня його вини, тяжкості вчиненого, пом’якшуючих і обтяжуючих обставин [10, с. 528].

Мета статті полягає у тому, щоб на основі
аналізу положень теоретико-правової науки простежити взаємозв’язок двох основних принципів
юридичної відповідальності, таких як невідворотність та індивідуалізація, висвітлити проблемні
питання закріплення даних принципів у законодавстві України та запропонувати своє бачення
розв’язання даних проблем.
Виклад основного матеріалу дослідження. Принцип невідворотності юридичної відповідальності являє собою своєчасне і повне розкриття кожного правопорушення, а також притягнення особи, яка його вчинила, до заслуженої
відповідальності. Дуже важливим є те, щоб відповідальність сприймалась справедливо, тобто
покарання повинно відповідати тяжкості вчиненого правопорушення. На це і спрямований
принцип індивідуалізації юридичної відповідальності [7, с. 25]. Вступаючи в дію у момент
вчинення правопорушення, принцип невідворотності юридичної відповідальності реалізується у
процесі її здійснення, являючи собою, як і принципи законності та індивідуалізації, невід’ємну
властивість правової відповідальності. Взаємозв’язок і взаємозумовленість даних принципів
проявляється в тому, що, встановлюючи коло
протиправних діянь, покарання за них, порядок
вирішення справ, закон уже з моменту встановлення факту правопорушення приписує здійснювати індивідуалізацію відповідальності [3, с.68].
Об’єктивна необхідність здійснення невідворотності та індивідуалізації, їх діалектична єдність враховується законодавцем і вміщується у формулу:
“відповідальність повинна наступати за кожне правопорушення, але різної тяжкості” [8, с. 182].
Для досягнення того, щоб відповідальність
справді сприймалась як необхідний та справедливий наслідок правопорушення, важливе значення мають місце і час застосування юридичної
відповідальності. Якщо після вчинення правопорушення проходить тривалий час, то факт вчиненого правопорушення забувається, зв’язок між
правопорушенням і відповідальністю послаблюється. Звідси стає ясною необхідність того, щоб
відповідальність і покарання наступали якомога
швидше, тобто своєчасно. Це пов’язано з індивідуалізацією юридичної відповідальності [7, с. 26].
Індивідуалізація покарання не може бути
обмежена за рахунок загальних положень кримінального закону лише в рамках складу злочину.
Цих положень, як правило, недостатньо, щоб
принцип індивідуалізації покарання отримав
своє повне завершення. Для індивідуалізації покарання велике значення має і поведінка потер-
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пілого у вчиненні злочині. Вивчення кримінальних справ показало, що дії злочинців нерідко
знаходяться у безпосередньому зв’язку з аморальною, провокуючою або злочинною поведінкою
самої жертви злочину, тобто коли сама поведінка
потерпілого сприяє вчиненню злочину. Звідси
випливає, що провокуюча і злочинна поведінка
потерпілих не може не враховуватися при індивідуалізації покарання у відношенні до особи,
яка предстала перед судом, і повинна виступати
в якості пом’якшуючої відповідальності обставини [12, с. 35]. Принцип індивідуалізації юридичної відповідальності у правозастосовчій діяльності виражається в тому, що передбачає не
тільки пом’якшення міри відповідальності (на
законних підставах), але і не виключає застосування суворих мір, необхідних для досягнення
основних цілей правової відповідальності. Отже,
індивідуалізація юридичної відповідальності є
своєрідним стрижнем, який забезпечує прийняття справедливого рішення по відношенню до
винного. Саме на це вказує А.А.Іванов, і додає,
що розглядати даний принцип лише в якості досягнення ідей справедливості, гуманізму, доцільності та інших, значить свідомо не бачити того,
що, не дивлячись на складну природу прояву,
даний принцип має свій власний зміст. При цьому сфера дії принципу індивідуалізації юридичної відповідальності полягає не тільки у визначенні форм і обсягу відповідальності на основі
оцінки відповідних критеріїв. В залежності від
конкретних обставин правопорушення та особливостей особистих якостей правопорушників,
вона обумовлює динаміку його індивідуальноправового статусу та носить зміни у якісну та
кількісну характеристики покарання (стягнення),
коли такі зміни будуть сприяти досягненню цілей юридичної відповідальності в цілому.
Можна сказати, що якщо відповідальність
індивідуалізована, то цим самим вона й персоніфікована, і гуманна, і справедлива. Однак, не
зважаючи на глибоке внутрішнє наповнення та
багатоплановість принципу індивідуалізації, цілі
юридичної відповідальності тільки його силами
досягнуті бути не можуть. Тому принцип індивідуалізації не існує окремо від принципу невідворотності юридичної відповідальності [3, с. 69].
На зв’язок принципу індивідуалізації юридичної відповідальності не тільки з однією окремо взятою функцією юридичної відповідальності, але зі всією їх системою, вказує російський
учений Д.А.Ліпінський. За його твердженням,
регулятивна функція юридичної відповідальності
встановлює критерії індивідуалізації каральної
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функції. Індивідуалізованою повинна бути не
тільки каральна, але і виховна функція юридичної відповідальності. Виховний вплив не може
бути однаковим для всіх суб’єктів, які вчинили
правопорушення. Характер і спрямування виховної функції залежить від виду правопорушення,
виду покарання, продовжуваності покарання, особистості правопорушника. В залежності від специфіки виду покарання та виду правопорушення визначається, на який елемент структури особистості
правопорушника буде впливати виховна функція
юридичної відповідальності [6, с. 190, 193].
Невідворотність та індивідуалізація юридичної відповідальності є загальними вимогами
законності, які відіграють важливе значення для
попередження правопорушень. Зрозуміло, що
створення атмосфери невідворотності юридичної
відповідальності складається з окремих випадків
застосування відповідальності до окремих осіб,
які вчинили правопорушення. Тому при вирішенні конкретної справи потрібно невідступно
додержуватись невідворотності та персоніфікованості юридичної відповідальності, які мають
загальне значення у розв’язанні задач попередження правопорушень [7, с. 26].
Висновки. Розглядаючи викладені принципи юридичної відповідальності, ми можемо
констатувати їх тісний зв’язок і активну взаємодію у праві. За допомогою принципів невідворотності та індивідуалізації юридичної відповідальності реалізуються її виховна, превентивна та
каральна функції. Юридична відповідальність
буде ефективною лише за умови, якщо вона буде
неминучим наслідком правопорушення, а особа,
яка буде її нести, є індивідуально визначеною. І
тільки тоді, коли буде враховано особу винного,
ступінь його вини, тяжкість вчиненого, обтяжуючі та пом’якшуючі обставини, юридична відповідальність буде справедливою. Для більш ефективної практичної реалізації принципу невідворотності юридичної відповідальності необхідно
закріпити його на конституційному рівні, так
само як і принцип індивідуалізації. Принцип невідворотності юридичної відповідальності повинен
бути загальноправовим, а не міжгалузевим. У реалізації принципу індивідуалізації необхідно усунути суперечності, що заважають особі, яка вчинила
злочин невеликої тяжкості, отримати більш м’яке
покарання, оскільки це перешкоджає дії принципів
справедливості та рівності покарання.
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O. Maksymyuk
THE INEVITABILITY AND THE INDIVIDUALIZATION OF LEGAL RESPONSIBILITY:
THE CONNECTION AND INTERACTION
Summary
The interrelation of two fundamental principles of legal responsibility is explored in this article, namely,
the principle of inevitability and the principle of individualization. By means of the given leading bases, the
educative, preventive and punitive functions of legal responsibility are realized. The given institute of law
will be effective only if legal responsibility is the inevitable result of offence, and a person, who carries it, is
individually definite. For more effective practical realization of the principle of inevitability of legal responsibility, it is necessary to fasten it at the constitutional level, as well as the principle of individualization. The
given principle must be generally legal, but not interindustry one.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВИЩА СЕЛЯНСТВА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПІД ВЛАДОЮ ПОЛЬЩІ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ І.Я.ФРАНКА
Постановка проблеми. Особистість Івана
Франка – багатогранна. Це політичний діяч, публіцист, літературний критик, письменник і вчений. У своїх працях він розглядав окремі питання історії українського народу, оцінював ті чи
інші історико-правові явища і факти. Дослідження І. Франка не втратили свого наукового значення і цінності й дотепер. Саме у них виражені
погляди вченого на державу, право, їхнє походження та еволюцію, вони допомагають оцінити
розгляд ученим інфраструктури суспільства, визначити правове становище кожного його прошарку, а також дослідити їхній вплив на формування власної держави. Окремі студії І. Франка
використовуються у сучасних історико-правових
дослідженнях.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Погляди І. Франка на еволюцію суспільного розвитку неодноразово були об’єктом розгляду вчених-істориків (І. Гуржія, М. Кравця, Ф. Шевченка), філософів (В. Мазепи, Р. Пятківського),
політологів (Б. Червака, Д. Славича) та економістів (Д. Вірника, С. Злупки), а також ряду інших науковців. Проте відчувається необхідність
у висвітленні позицій письменника щодо змін
суспільного ладу на різних історичних етапах
саме істориками держави і права. Безпосереднім
дослідженням
державно-правових
поглядів
І.Франка присвячені праці О. Копиленка, О. Скакун, В. Сокуренка. Позицію великого Каменяра
щодо питання налагодження національних взаємин між українським і польським народами розкрили у своїх дослідженнях А. Брагінець та
О. Лисенко. Необхідність удосконалення українського суспільства спонукає переглянути інтелектуальну спадщину минулого. У зв’язку з цим
дослідження характерних особливостей державно-правових поглядів І.Франка має вельми актуальне значення.
Мета статті. Завдання даного дослідження
полягає у новому “прочитанні” наукової спадщини
І.Франка, виявленні державно-правового змісту і
теоретико-пізнавальної цінності наукових праць
письменника, а також розкритті його поглядів на
правовий характер польсько-українських взаємин.
Виклад основного матеріалу дослідження. Особливу увагу І. Франко звертав на стано34

вище найчисленнішого і найбезправнішого прошарку населення – селянства. У своїй історичній
розвідці “Панщина і її скасування 1848 р. в Галичині” вчений простежив вплив польської правової системи ХІV – ХVІ століть на становище
українського селянства. Як слушно підкреслює
С. М. Злупко, “І. Я. Франко, давши характеристику розвитку феодальних відносин у Польщі, на
конкретних фактах показав посилення кріпосницької залежності галицьких селян під її пануванням” [3, с. 131]. Зазначимо, що питання впливу
польського елементу на суспільний лад і державний устрій українських земель учений розглядав також і у літературно-критичних (“Хуторна
поезія П. А. Куліша”, “Знадоби до вивчення мови і
етнографії українського народу”), економічних
(“Громадські шпихліри і шпихліровий фонд у Галичині 1784 –1840 рр.”) і філософських (“Наш погляд на польське питання”) працях. У наукових
дослідженнях І. Франко, окрім аналізу історикоправових документів, використовував праці відомих істориків і правознавців: М. Бобжинського,
М. Грушевського, І. Линниченка та ін. Розглянемо
основні історико-правові положення вченого.
У 40-х роках ХІV століття внаслідок дії
об’єктивних внутрішніх і зовнішніх чинників
розпалася Галицько-Волинська держава, землі
якої були захоплені і поділені між Польщею, Литвою, Молдовою. Порівнюючи становище населення тих частин українських земель, які перебували під владою Польщі та Литви, І.Франко наголошував на кращих умовах існування в складі
останньої. Польське панування змінило державно-правову організацію, а після 1385 р. на українських землях відбувалися значні суспільнополітичні зміни. І. Франко часто звертався до
нормативних актів різних держав, вважаючи їх
джерелом пізнання історичної дійсності. Аналізуючи польське законодавство, вчений підкреслював, що суспільний розвиток Польщі відбувався іншим, ніж в Україні, шляхом. До прийняття
християнства селяни були вільними і жили незалежними родами. Кілька сусідніх родів формували село, а об’єднання суміжних сіл називалося
“ополєм”, з головним селом – “чолом”.
З Х до ХІІІ століття польські князі почали
переймати німецькі громадські порядки. Так у
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Польщі встановився феодалізм. Соціальні відносини розвивалися у напрямі творення замкнених
суспільних верств – станів. Станова організація,
невідома у Київській Русі, проникає в Україну
саме через Польщу. На відміну від класів, що
відображають економічний статус певних соціальних груп, стани виникали на підставі визначених законом прав, привілеїв і обов’язків. Спочатку правові відмінності між станами були нечіткими, проте згодом, розмежування між шляхтою
та іншими людьми стало дуже суворим, спадковим і майже непереборним. Суспільний лад
Польщі характеризувався різким розмежуванням
шляхетського стану і селянства.
І. Франко на прикладі найважливіших сеймових ухвал і королівських законів простежив за
процесом цілковитого поневолення селянського
стану. Важко погодитись з твердженням Ф. Шевченка, начебто І. Франко “переоцінює значення
законодавчих актів” у процесі закріпачення
польських селян [6, с. 64]. Письменник і науковець чітко усвідомлював, що саме юридичне закріплення існуючих прав і привілеїв шляхти та
визначення ряду обмежень для селян сприяли
цілковитому поневоленню останніх.
Використовуючи відомості про становище
польського селянства до ХІV століття, І.Франко
дійшов висновку, що на той час селянам була
властива певна особиста та майнова свобода.
Вони судилися князівським або королівським
судами, мали право вільного переходу з місця на
місце, платили державний податок, поголовне
дідичеві і не відробляли панщини. “Селянин був
паном своєї землі. Міг передавати її своїм дітям,
і пан не смів йому ані його дітям відбирати її.
Селянин мав право відсилати своїх синів до міста на науку, до ремесла” [5, т. 47, с. 19]. Але, зауважує І. Франко, шляхта крок за кроком обмежувала ті права та свободи.
Період литовсько-польського панування
характеризувався укладенням уній – угод про
політичний союз, який тривав понад сто вісімдесят років. Внаслідок Кревської унії (1385 р.)
сформувався союз двох держав – Литви і Польщі, а великий литовський князь Ягайло, одружившись з польською королевою Ядвігою, став королем Польщі. Це призвело до поступової ліквідації самостійності південно-західних князівств,
забезпечило панування польських феодалів над
населенням українських земель.
Городельська унія (1413 р.) зрівняла в правах польську і литовську шляхту. Люблінська
унія (1569 р.) об’єднала Польське королівство і
Велике князівство Литовське в одну державу –

Річ Посполиту з єдиною грошовою системою,
спільними органами влади і управління. Відтоді
українські землі перейшли до короля на правах
коронних, а польська шляхта здобула право володіти маєтками по всій території Речі Посполитої. Ополяченню та окатоличенню українського
народу сприяла Берестейська церковна унія.
У праці “Дві унії (образок з історії Русі при кінці
ХVІ віку)” вчений проаналізував правові наслідки укладання вказаних угод.
Період між підписанням Люблінської унії
та серединою ХVІІ століття І. Франко називав
добою найтяжчого ярма, найгіршого становища
українського народу. Письменник вважав, що
“польський державний і суспільний лад, особливо на українській землі, розвинувся тоді з повною силою, а характеристикою його було власне продукування шляхетського пишноцвіту на
основі мужицького поневолення” [1, с. 59].
На територіях, які опинилися під владою
Польщі, поволі, але невпинно впроваджувалось
чуже для українського народу польське право.
І.Франко зауважує, що перехід Галичини від давньоруських порядків до польських, які чітко
сформувалися лише під кінець ХVІ століття, відбувався досить повільно. Письменник констатував: “Панами в краю були поляки, і вони підлягали польському праву. По містах оселилися німці на “німецькім” праві. В горах і по Підгір’ю
були, здається, ще від руських часів села, осаджені на “волоськім” праві, а головна часть людності – русини – підлягала руському праву. Жиди судилися своїм правом, вірмени – своїм, - одним словом – була правдива вавілонська змішанина правних порядків” [5, т. 47, с. 24].
І.Франка цікавив правовий статус селянства
при такій різноманітності джерел права. Вчений
зауважував, що в Галичині на початку ХV століття
існував загальний поділ селянства на вільних і невільних. Невільних людей існувало дві категорії:
невільники і каланники. Вільні (або кмети) поділялися на данників і “служебних людей”. Раби підлягали руському праву, бо польське право формально не визнавало інституту рабства. На невільних людей поширювалось руське право, яке,
на думку І.Франка, було для них корисним, оскільки давало громаді значну самоуправу. Але для
польської шляхти воно було невигідним, тому,
“від 1435р., коли в Червоній Русі заведено польське право і польські суди, до кінця ХV віку число осель на німецькім праві все збільшується,
поки вкінці зовсім не пропали невеликі решти
староруського вічевого порядку по селах і не за-
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панувало обік панщизняних тягарів також панське (домініальне) судівництво” [5, т. 47, с. 26].
Як окрему групу невільних людей
І.Франко виділяв ординців, які мали більший від
каланників обсяг прав. Вони могли набувати і
продавати землю, свідчити в суді, мали власне
громадське самоуправління і підпорядковувались королівському старості. Панщини вони не
відробляли, а тільки возили королівську пошту.
У селах, які підпорядковувались волоському
праву, порядкував вибраний князь, крайник керував об’єднанням декількох сел – краєм. Два
рази на рік селяни збиралися на вічах, де вирішувались поточні спори, збирались податки та
данини. Жителі цих сіл панщини не відробляли.
Вільні селяни – кмети, які жили у так званих
дворищах, платили чинш за надані їм колись королівські землі, що тепер вважались власністю
пана. “Але поза тим, - зауважує І.Франко, - вони
були зовсім свобідні, могли переходити з місця
на місце…” [5, т. 47, с. 27]. З часом, перехід кметів відбувається важче, повинності збільшуються
і вже в ХV ст. багато вільних кметів переходить в
ординці чи в каланники. Підкреслюючи диференціацію селянського прошарку, І.Франко вказував
на одну з його частин – так звану загродову (загонову, або ходачкову) шляхту. Вчений припускав,
що дана суспільна категорія за походженням належала до польських поселенців. Він зауважував:
“більша часть нашої шляхти – люди корінно українські, а тільки піднесені за які-небудь заслуги абощо в стан шляхетства” [5, т. 26, с. 181].
До 1848 р. загродова шляхта відрізнялася
правовим становищем від селян. Її представники
звільнялися від панщини, шарварків, не підлягали суду поміщика. За місцем проживання вони
створювали окрему громаду і самі обирали голову. Становище ходачкової шляхти було кращим,
ніж закріпаченого селянства, проте і вона страждала від сваволі поміщиків. В кінці ХV століття,
внаслідок збільшення великого землеволодіння,
польські магнати і шляхта відчули необхідність у
дешевих і слухняних робітниках. Для цього було
необхідно прив’язати селян до землі, відняти
особисту свободу, накласти на них обов’язок
безвідплатної роботи на пана. І.Франко підсумовує, що “…від 1496 р. до 1520 прийшла доба завершення ганебної будови – цілковитого поневолення польського селянства” [5, т. 47, с. 22].
Спостерігалась загальна тенденція переходу селян від простих форм економічної залежності до більш складних, що в кінцевому результаті
призвело до їх повного правового закріпачення.
Шляхта не тільки повністю розпоряджалася має36

тком і особою селянина, а також судила і карала
його у світських і духовних справах. За переховування хлопа-втікача призначався великий грошовий штраф, а при відмові його повернення,
винний втрачав усі майнові та політичні права.
У 1347 р. статутом Казимира Великого обмежувалась можливість селян переходити з одного місця на інше. Встановилося положення,
згідно з яким не більше двох селян на рік, у визначений день, могли покидати село без панського дозволу. Будучи зацікавленою у збільшенні
чисельності залежних, прикріплених до землі
селян, шляхта, використовуючи державну владу,
намагалася регулювати селянські виходи правовими заходами. Так, у 1453 р. була прийнята постанова, згідно з якою селяни мали право виходу
від свого феодала тільки на Різдво. Сейм 1496 р.
обмежив це право тільки одним господарством
на селі у рік. Незабаром законами 1501 – 1543
років селянам взагалі було заборонено залишати
свої села без дозволу пана.
Селянин разом зі своєю сім’єю ставав вільним і набував право переходу на інші землі також у
випадку, якщо пан згвалтував його дружину чи
доньку, грабував, забирав і привласнював селянське майно. “Як бачите, – підсумовує І.Франко, – вже
тоді пан міг допуститися на селянині насильства,
грабунку, а за те не мав іншої кари понад те, що
селянин міг свобідно втекти від нього, лишаючи
йому свою землю” [5, т. 47, с. 20]. Саме з цим періодом учений пов’язує виникнення неписаного
правила, згідно з яким пани почали вважати
хлопську землю своєю власністю. Польське законодавство визнавало право землеволодіння
тільки за князями, панами, шляхтою, церквою.
Селянин не міг свідчити в суді, не мав права
укладати жодного правового акта, не міг скаржитися на шляхтича. Урядові посади були закриті
для представників селянського стану, які також
позбавлялись усіх політичних прав. Шляхтич міг
вигнати селянина, продати, покалічити і навіть
“убити безкарно”.
Згідно з конституцією 1576 р., у випадках,
коли шляхтич поранив чужого хлопа при роботі,
або напав на нього у хаті, він повинен заплатити
потерпілому 10 грн. і 10 грн. його пану. За вбивство платилась подвійна ціна. “Та вже 1581 р., –
пише І.Франко, – вельможним законодавцям ся
ціна за панське “бидло” видалася занадто низькою і вони підвищили її на 30 гривен – 15 сім’ї
вбитого, а 15 – пану… А 1631 р. підвищено ціну
за вбійство чужого хлопа на 100 гривен…” [5, т. 47,
с. 24]. Письменник указував на антинародний характер законів, які насправді захищали права пані-
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вних прошарків суспільства. “Для хлопів була інша
справедливість”: з 1581 р. за вбивство невільника
невільником на злочинця накладалась найвища
міра покарання – смертна кара.
На селянстві лежав увесь тягар сплати натуральних і грошових податків на користь держави і окремих феодалів. У 1374 р. шляхта була
наділена правом отримувати більшу частину земельного податку, який селяни сплачували до
державної скарбниці. Положення залежних селян
погіршувалося у зв’язку з тим, що шляхта почала
судити хлопів своїм власним судом, позбавивши
їх права звертатися до інших судових інстанцій.
Привілеєм 1457 р. і Судебником 1468 р. було узаконено і встановлено компетенцію панських судів.
У відповідності із зазначеними актами пан-шляхтич одноосібно вершив суд над селянами. “Правда,
– зауважує І.Франко, – такі сеймові ухвали, де би
селян зовсім виключено від добродійства права,
нема, але в судах виробився звичай не приймати
від селян скарг на їх панів” [5, т. 47, с. 23].
І. Франко дає визначення панщини як “даремної роботизни кметів на панських ланах” і
вбачає перші її прояви на західних землях Польщі вже в кінці ХІV століття. В середній Польщі
панщина вперше була введена на Ленчицькому
з’їзді 1421 р. в розмірі одного дня на тиждень від
лану і по півдня від півлану селянської власності.
Цей обов’язок, вважає письменник, був нечуваним тягарем для селян. Починаються масові втечі і переховування селян у містах. І.Франко зазначає: “…Пйотрковський сейм 1496 р. заказує
містам давати захист таким утікачам і рівночасно
постановляє, що хлопські сини не могли бути вищими духовними каноніками, пробощами, а можуть бути ними тільки барони й шляхтичі” [5,
т. 47, с. 20]. Ця ухвала знайшла особливу підтримку у шляхти, тому дане положення повторювалось
у постановах сеймів 1510, 1538 і 1550 років.
Постанова сейму 1496 р. забороняла втечу
селян за кордон. Кожен шляхтич отримував право безкарно впіймати і поневолити такого втікача. Була також визначена можливість для одного
з селянських синів, з дозволу пана, йти до міста
на навчання (одинак залишався в селі). Після закінчення науки, хлопець змушений був повернутися додому і тільки після згоди дідича міг шукати заробіток у іншому місці. В 1503 р. до цього
положення додалось зауваження: хлопський син,
який утік без дозволу пана, повинен бути упійманий і без суду повернутий назад.
До 1519 р. у Польщі сформувались три великі категорії селян: 1) селяни, які відробляли
один день панщини на тиждень; 2) селяни, пан-

щина яких обмежувалась чотирма днями на рік;
3) селяни, які відкупилися від панщини і платили
за неї грошовий, або натуральний чинш. Але
сейми 1519 р. і 1520 р. запровадили обов’язковий
один день панщини на тиждень для селян 2-ї і 3-ї
категорії. Виняток становили селяни, які проживали на королівських землях і відрізнялися від
інших правовим становищем. Так селяни стали
повністю залежними. Їх правове становище мало
чим відрізнялося від рабського. Вони втратили
право власності на землю, право на справедливе
судочинство, право на зміну місця проживання. В
ХVІ столітті всі категорії селянства, як стверджує
І.Франко, зрівнялись одним важким підданством.
Проблема українсько-польських відносин
була актуальною не тільки в Галичині, але й по
всій Україні, в Польщі і Росії. Основою нації на
українських землях І.Франко вважав “хліборобський стан”. Але і в польському суспільстві, визначав учений, могутнім “фундаментальним каменем” майбутнього було селянство. Аналізуючи
міжнародне становище Польщі на початку ХVІІ
століття, І.Франко визнавав її найсильнішою державою в Європі. Економічні чинники зіграли у
цьому не останню роль, “обширні українські землі,
густо засіяні селами і містечками, повними підданого робочого люду, були правдивим золотим
дном для панів” [5, с. 195].
Особливої уваги у дослідженні історії
польської держави письменник приділяв періоду
ХVІ –ХVІІ століть, коли проявляється так звана
шляхетська демократія. Вадами польського державного організму вчений вважав повну безправність простого населення. Брак просвіти і духовного піднесення залежних прошарків суспільства, необмежена влада панів і аморальність шляхти, послаблення впливу короля і державної адміністрації, релігійна нетолерантність, а також політична корупція спричинили, на думку І.Франка, руйнування Польщі. Політичним прорахунком держави вчений вважав відсутність вільного
і чесного відношення до українського народу. За
часів існування Речі Посполитої головним було
прагненням українців західних земель досягнути
рівноправності у відносинах з іншими національностями, а не бути підданими “вельможної
польської шляхти”.
Все це сприяло поширенню невдоволення
серед селянства і козацтва своїм правовим становищем. І.Франко критикував твердження
польських істориків, згідно з яким визвольна
війна українського народу під проводом Богдана
Хмельницького визнавалась виключно “соціальним бунтом, повстанням хлопів проти панів”.
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Він стверджував, що важливими чинниками цієї
боротьби українців за волю були також національні та релігійні мотиви. Прояви польського
впливу на долю українського народу І. Франко
виразно помічав у суспільних відносинах сучасної йому дійсності. У ХІХ столітті на українських землях під владою Австро-Угорщини були
проголошені широкі конституційні свободи,
проте, їхньому використанню українцями перешкоджала польська шляхетська меншість.
Оптимальним вирішенням взаємовідносин
польського і українського народу І.Франко вважав утворення між ними союзної спілки на основі федерації, при збереженні взаємної свободи і
незалежності. “Єдину поруку ліпшої будучності
обох народів, – писав учений, – ми бачимо тільки
в їх федеральнім зв’язку між собою і з другими
сусідами, в зв’язку, основанім на якнайповнішій
рівноправності і автономії кожного окремого народу, де б другий народ ніколи не мав права
вмішуватися в домашні справи сусіда або держати над ним яку-небудь опіку” [5, 45, с. 219]. У
авторській передмові “Дещо про самого себе”
І.Франко прокоментував твердження, начебто він
є ворогом поляків і ненавидить польську шляхту.
Великий Каменяр писав: “не люблю занадто завзятих патріотів, тих, що мають уста, повні
Польщі, а серце холодне до недолі польського
селянина й наймита…”, а “…еліту польського
народу ціню і люблю, як люблю всіх благородних людей власного і кожного іншого народу”
[5, т. 31, с. 32].
І. Франко вважав, що всі внутрішні війни і
непорядки, які відбувалися на українських землях під владою Польщі “ішли переважно з джерела не національного, а суспільного та економічного, були впливом не вродженої національної
вражди, а історично витворених суспільних та

економічних суперечностей” [5, т. 26, с. 177].
Прагнучи невпинного розвитку власного народу,
І. Франко бажав політичної, національної свободи і для поляків. Він наголошував на необхідності якнайдетальнішого пізнання і вивчення минулого, дослідження сучасності для розробки перспективних кроків у майбутнє.
Висновок. Розглянутий матеріал багато
додає до розуміння поглядів великого Каменяра
на правове становище селянства. У своїх працях
І. Франко простежив формування і юридичне
закріплення основ панщини у Польщі, а також
визначив вплив цього процесу на селянство західноукраїнських земель. Необхідно також зауважити, що чимало Франкових положень можуть
бути використані сучасною історико-правовою
наукою. Тому треба продовжувати вивчення наукової спадщини цього великого вченого.
Список літератури
1. Вивід прав України / М. Грушевський,
І. Франко, М. Костомаров та ін. – Л: МП “Слово”, 1991. – 128 с.
2. Гуржій І. О. Іван Франко як історик селянства України // І. Я. Франко як історик. – К.:
Вид-во АН УРСР, 1956. – С. 34-50.
3. Злупко С. М. Франко – економіст. – Л.:
МП “Слово”, 1992. – 208 с.
4. Кравець М. М. Іван Франко – історик
України. – Л.: Вид-во Львів. ун-ту, 1971. – 204 с.
5. Франко Іван. Зібр. творів: У 50 т. – К.:
Наук. думка, 1976 – 1986.
6. Шевченко Ф.П. Іван Франко про польсько-українські відносини та історію Польщі //
І. Я. Франко як історик. – К.: Вид-во АН УРСР,
1956. – С. 51-9.

Стаття надійшла до редколегії 25 грудня 2004 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії М.В.Никифораком.

O.B. Bunchuk
FRANKO’S HISTORICAL LEGAL STUDIES OF LEGAL STATE OF PEASANTS
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Summary
Ivan Franko’s historical legal survey “Serfdom and its abolition in Halychyna in 1848” is under
analysis in the present article. The author revealed the changes in the legal state of the polish peasants and
defined the sources of Polish law in XIV– XVI cc.
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ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Конституційне
право України має власну галузеву систему –
сукупність взаємопов’язаних і взаємозумовлених
інститутів і норм конституційного права, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з реалізацією влади у суспільстві та державі. Система
конституційного права України є багатоаспектним правовим явищем, що структурно представлене не лише інститутами і нормами конституційного права, а й іншими складовими елементи.
Так, у системі конституційного права України
необхідно виділяти матеріальні та процесуальні
інститути і норми; інститути і норми загальної та
особливої частини; публічні та приватні інститути і норми, з домінуванням перших тощо. При
цьому, якщо такі складові елементи системи
конституційного права України як інститути і
норми конституційного права є значною мірою
дослідженим явищем, то інші складові елементи
цієї системи залишаються малодослідженими. У
першу чергу йдеться про поділ системи конституційного права України на загальну та спеціальну (особливу) частини.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблемам, пов’язаним із системою конституційного права приділялася належна увага вітчизняних
і зарубіжних вчених як за радянської доби, так і в
новітній юридичній літературі. Водночас ученіконституціоналісти залишали поза увагою проблему дослідження загальної частини системи конституційного права та її основних інститутів. Зокрема,
на сьогодні залишається недослідженим такий
інститут загальної частини конституційного права, як інститут конституційно-правових відносин. Однією із причин недослідженості цього
інституту є малодослідженість конституційноправових відносин, як юридичного явища. Свого
часу, грунтуючись на марксистських підходах,
радянським правознавцям (А.І.Дєнісов, В. Б. Ісаковим, С. Ф. Кечекян, Б. Л. Назаров, Ю. Г. Ткаченко, Ю. К. Толстой, Р. Й. Халфіна та іншим) вдалося
сформувати вчення про правовідносини, що було
запозичене й галузевою правовою наукою, у тому
числі й наукою радянського державного права.

Але, з часом, методологія дослідження проблем
правовідносин і основні положення вчення про
правовідносини якісно застаріли, хоча й продовжують використовуватися у сучасній науці конституційного права.
Проблема конституційно-правових відносин неодноразово підіймалася вітчизняними (А.
З. Георгіца, В. Ф. Мелащенко, В. Ф. Погорілко,
Ю. М. Тодика, О. Ф. Фрицький та ін.) і зарубіжними вченими-конституціоналістими (О. О. Кутафін, В. Й. Лучін та ін.), які пропонували окремі
нові положення про конституційно-правові відносини, але цілісну оновлену концепцію конституційно-правових відносин вдалося сформувати
лише в останні роки [12, 13, 14 та ін.]. Положення
концепції конституційно-правових відносин сприяють дослідженню й інших складних явищ конституційного права, зокрема інституту конституційноправових відносин, як основного інституту загальної частини конституційного права.
Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення сутності та змісту інституту конституційно-правових відносин видається неможливим без виявлення юридичної природи конституційних правовідносин у їх широкому розумінні. До недавнього часу конституційно-правові
відносини залишалися малодослідженими. Певні
позитивні зрушення в дослідженні проблем конституційно-правових відносин відбулися лише в
останні роки [12; 13; 14].
Вітчизняні й зарубіжні вчені по різному
тлумачили сутність і зміст конституційно-правових відносин, їх особливості, але в цілому можна
говорити про певну єдність погляду щодо сутності і змісту конституційно-правових відносин як
юридичної категорії. Так, В. Й. Лучін вважав, що
конституційно-правові відносини – це особлива,
взята в єдності найбільш узагальнених і соціально
значущих характеристик юридична форма політичних відносин [9, с. 111-113]. Правовідносини,
на думку вченого, як би складають діяльніснопрактичну сторону конституції, в них здійснюється
опосередкування громадської практики [6, с. 25].
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На думку О. Ф. Фрицького, конституційноправові-відносини – це політико-правові суспільні відносини, врегульовані нормами конституційного права України, змістом яких є юридичний зв’язок між його суб’єктами у формі прав та
обов’язків, передбачених відповідною конституційно-правовою нормою [17, с. 36]. Це й же погляд підтримується й Ю. М. Тодикою [5, с. 23].
Існують й інші точки зору на сутність і зміст
конституційно-правових відносин. Утім, при визначенні конституційно-правових відносин, учені лише модернізували відповідні положення радянської правової доктрини, ігноруючи інші методологічні підходи, зокрема, детермінізм, при
дослідженні цього правового явища.
На нашу думку, конституційно-правові
відносини належить досліджувати з комплексним застосуванням різних методологічних підходів, зокрема детерміністичних, що ґрунтуються на основі вчення про детермінізм (Детермінізм від лат. determino – визначаю), як класичне
філософське вчення про об’єктивні закономірні
універсальні взаємозв’язки і взаємозумовленості
речей, процесів і явищ об’єктивного світу. Це
вчення бере свої витоки із часів середньовіччя і
пізніше знаходить комплексне обґрунтування в
концепції причинності Д. Лапласа (XVIII ст.),
трансформуючись із часом із філософського
вчення, що на початку XX ст. зазнало кризи і
критикувалося за тогочасними вченими як фаталістичне вчення, в методологічний принцип і
конкретний метод наукового пізнання, у тому
числі й у юридичній науці [10, с. 310-311]).
Найбільш повне вираження вчення про детермінізм знайшло в філософських категоріях
причини та наслідків, що були покладені в основу так званого закону причинності: певна причина викликає певні наслідки. Причинність знаходила свій прояв у причинно-наслідкових зв’язках
і причинно-наслідкових актах, при визнанні існування інших взаємозв’язків – функційних,
структурних, цільових, корелятивних тощо.
Виходячи з основних положень про причинно-наслідкову сутність правових явищ, їх багатовимірність і діяльнісний характер, конституційно-правові відносини треба оцінювати не
тільки як перманентні суспільні відносини, що
виникають, змінюються та припиняються на підставі норм конституційного права і є як результатом вольової діяльності чи поведінки суб’єктів
конституційно-правових відносин, так і результатом впливу на цих суб’єктів об’єктивних явищ.
На нашу думку, конституційно-правові
відносини – це нормативно визначені суспіль40

но-політичні відносини, що виникають, змінюються або припиняються внаслідок діяльності чи поведінки суб’єктів конституційноправових відносин, або ж незалежно від їх волі, як результат певного стану чи статусу і породжують конституційні права і обов'язки
учасників цих відносин.
Конституційно-правові відносини можна
класифікувати за змістом, суб’єктами, формою,
територією та часом дії. Утім, номенклатура наведених критеріїв класифікації конституційноправових норм не є вичерпною. Що стосується
змісту, то О.О.Кутафін пропонує поділяти всі
конституційно-правові відносини на матеріальні
та процесуальні, в залежності від того, який вид
конституційно-правових норм реалізується в
конкретному виді правовідносин [8, с. 314]. Тобто до матеріальних конституційно-правових відносин можна віднести правовідносини між вищими органами державної влади, а до процесуальних – правовідносини, що виникають на основі
дії Регламенту Верховної Ради України.
Конституційно-правові відносини можна
класифікувати й за змістом окремих відособлених груп конституційно-правових норм, на основі яких виникають, змінюються та припиняються
конституційно-правові відносини. Ці групи норм
традиційно називають інститутами конституційного права. Відповідно до існуючої системи інститутів конституційного права (системи конституційного права) можна виділити такі основні
види конституційно-правових відносин: правовідносини, пов’язані з основами суспільного і
державного ладу; правовідносини, що виникають
у зв’язку з реалізацією прав, свобод і обов’язків
людини і громадянина; правовідносини, пов’язані зі здійсненням безпосередньої демократії;
правовідносини у сфері здійснення державної
влади (законодавчої, виконавчої, судової); правовідносини у сфері адміністративно-територіального устрою; правовідносини у сфері місцевого самоврядування.
За суб’єктами конституційно-правові відносини можна поділити на три основні групи, в
залежності від домінування в конкретному виді
правовідносин інтересів того, чи іншого суб’єкта
конституційно-правових відносин. Це правовідносини, пов’язані з інтересами Українського народу; правовідносини, пов’язані з реалізацією
інтересів держави та її органів; правовідносини,
пов’язані з реалізацією інтересів територіальних
громад і органів місцевого самоврядування.
За формою конституційно-правові відносини можуть бути формалізованими та неформа-
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лізованими. Формалізовані конституційно-правові відносини чітко визначаються нормами Конституції України та законів, наприклад, процедура прийому в громадянство. Неформалізовані
правовідносини характеризуються відсутністю чітко визначеного порядку реалізації конкретних конституційно-правових норм при наявності нормативних застережень щодо часу, місця та кола
суб’єктів, на яких поширюється дія цих норм. Наприклад, реалізація активного виборчого права.
За територією дії конституційно-правові відносини можуть бути загальнодержавними та місцевими (локальними). До першого виду правовідносин можна віднести вибори Президента України,
до другого проведення місцевого референдуму.
За часом, тобто дією у часі конституційноправові відносини є постійними і тимчасовими.
Переважна більшість конституційно-правових
відносин є постійними і не обмежуються в часі.
Хоча вони можуть припинитися і за настання
певних умов (юридичного факту), як правило
юридичної події. Наприклад, смерть громадянина України веде до припинення правовідносин,
пов’язаних із його конституційними правами чи
обов’язками. Тимчасові конституційно-правові
відносини виникають і припиняються за настання юридичного факту, пов’язаного, як правило, з
введенням особливого правового режиму, наприклад надзвичайного стану.
Учені пропонують й інші класифікації конституційно-правових
відносин.
Наприклад,
О.О.Кутафін поділяє такі правовідносини за формою на власне конституційно-правові відносини і
правові стани [8, с. 315], В. Й. Лучін – за способом
індивідуалізації суб’єктів (відносні та абсолютні);
за юридичними фактами (з якими пов’язано їх виникнення, зміна і припинення) [9, с. 145-147] тощо.
Конституційно-правові відносини мають
свій юридичний склад, тобто внутрішню взаємоузгоджену структуру діалектично пов’язаних
основних складових елементів. Існують різні точки зору щодо складу конституційно-правових
відносин і їх складових елементів. Традиційно ж
основними елементами цих правовідносин вважають суб’єкти, об’єкти, суб’єктивні права і юридичні обов’язки та юридичні факти. Хоча вчені іноді
відносять до кола елементів конституційноправових відносин й інші елементи, зокрема функції правовідносин, форми правовідносин тощо.
Важливим елементом конституційно-правових відносин є їх суб’єкти. Так, відповідно до
загальної теорії права, в переважній більшості,
пріоритетними суб’єктами правовідносин вважаються фізичні і юридичні особи, тобто пріори-

тетні учасники приватно-правових відносин (цивільних, трудових тощо), тоді як пріоритетними
суб’єктами конституційних правовідносин об’єктивно є спільності та організації: народ, нація,
корінні народи, національні меншини, держава,
органи державної влади, територіальні громади
та інші суб'єкти місцевого самоврядування тощо.
Суб’єкти конституційного права – це учасники суспільних відносин наділені конституційною правосуб’єктністю, тобто правоздатністю і
дієздатністю, що визначається нормами конституційного права. Конституційна правоздатність
виражається у системі конституційних прав і
обов’язків учасників конституційно-правових
відносин, а конституційна дієздатність полягає у
здатності реалізовувати ці права й обов’язки.
При цьому конституційна правосуб’єктність може як встановлюватися, так і визнаватися (санкціонуватися) нормами конституційного
права. Зокрема, за рядом колективних суб’єктів
конституційних правовідносин правосуб’єктність визнається і в окремих випадках не потребує спеціального законодавчого закріплення.
Наприклад, згідно зі ст. 11 Конституції України,
держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і
культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України,
тобто Українська держава визнає основні природні права національних і етнічних спільнот.
До суб’єктів конституційно-правових відносин, як правило, відносять, такі найбільш поширені види суб’єктів: 1) спільності (народ, нація, національні меншини, корінні народності,
територіальні громади тощо); 2) держава, органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, депутати, службові та посадові особи; 3)
політичні партії, громадські організації та блоки
(асоціації); 4) громадяни України, іноземці, особи без громадянства, жителі, біженці; 5) підприємства, установи, організації; 6) міжнародні органи і організації; 7) органи самоорганізації населення; 8) засоби масової інформації (ЗМІ) [14].
Наступним ключовим елементом складу
конституційно-правових відносин, щодо яких
здійснюється діяльність суб’єктів конституційного права є їх об’єкти. Деякі вчені, зокрема,
Є.Курінний, навіть наголошують, що об’єкт права має бути найголовнішою юридичною категорією в ієрархії системи основних правових елементів, оскільки усілякій вольовій поведінці повинен передувати процес усвідомлення досягнення поставлених цілей та виконання завдань,
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що спричиняють її, за результатами якого має
обиратися найбільш раціональний варіант вольової поведінки, що забезпечуватиме максимальну
повноту та своєчасність реалізації потреб та інтересів, які формуються у суспільстві [7, с.3334]. Дійсно, об’єкти конституційних правовідносин відіграють важливу роль у забезпеченні
зв’язків між учасниками цих правовідносин і є
важливим структуроутворюючим елементом
конституційно-правових відносин.
Об’єктами загальних конституційних правовідносин виступають, в основному, вищі суспільно-політичні цінності, що набувають конституційного рангу й отримують закріплення в конституційних принципах, у загальнорегулятивних
нормах, програмних положеннях. Такими цінностями (благами) є: конституційний лад; народний
і державний суверенітет; демократія, влада народу; державна влада, місцеве самоврядування;
права і свободи людини і громадянина; інтереси
суспільства і держави; внутрішня і зовнішня політика держави; ідеологічна і політична багатоманітність; функції і повноваження держави та органів
державної влади і осадових осіб; право і законність; мир і міжнародне співробітництво та ін.
Пріоритетними об’єктами конституційного
права України є: 1) конституційний лад України,
тобто її суспільний і державний лад; 2) влада
(воля) Українського народу, влада держави, органів державної влади, влада територіальних
громад і органів місцевого самоврядування; 3)
державний устрій, форма державного правління;
4) джерела конституційного права: Конституція
України, закони та інші джерела конституційного права; 5) функції і повноваження, статус органів державної влади та їх посадових осіб, органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
6) інтереси певних груп населення (об’єднання
громадян, територіальні громади, релігійні громади, товариства національних меншин тощо); 7)
громадянство, грошова і банківська системи, територія України, територіальний устрій, Збройні
Сили та інші військові формування, державні
символи закріплені в Основному Законі; 8) мова,
інформація та інші духовні цінності та ін. [12].
Видається, що об’єкти конституційних
правовідносин доцільно класифікувати, насамперед, за основними інститутами конституційного
права. Сучасна система конституційно-правових
інститутів представлена такими основними інститутами конституційного права України, як
інститут основ конституційного ладу, інститут
громадянства, прав, свобод і обов’язків людини і
громадянина, інститут форм безпосереднього
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народовладдя, інститут парламентаризму (законодавчої влади), інститут президентства, інститут
виконавчої влади, інститут судової влади, інститут
конституційної юстиції, інститут прокуратури, інститут територіального устрою, інститут місцевого
самоврядування. Саме ці інститути конституційного права, на наш погляд, і опосередковують основні об’єкти конституційного права.
Основними об’єктами інституту основ
конституційного ладу України, зокрема, є: конституційний лад України, тобто державний лад і
суспільний лад; суверенітет народу – Українського народу, суверенітет держави; влада (демократія), влада народу, державна влада, місцеве
самоврядування; державний устрій; форма правління; життя і здоров’я людини, її честь і гідність, недоторканість і безпека; права і свободи
людини і громадянина та їх гарантії; територія,
державний кордон, територіальна цілісність і
недоторканість; громадянство, державна мова та
мови національних меншин і мови міжнародного
спілкування; ідеологія; економіка, господарювання; природні ресурси: земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси,
які знаходяться в межах України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної
(морської) економічної зони; власність, право
власності, об’єкти права власності Українського
народу, держави, приватної та комунальної власності та право користування; Конституція, закони, інші нормативно-правові акти, прийняті на
основі і у відповідності з Конституцією, міжнародні договори та інші джерела конституційного
права; право, система права, норми Конституції,
норми і принципи міжнародного права; правовий
порядок в Україні; екологічна безпека, екологічна рівновага на території України; національна
безпека, державна безпека; національні інтереси,
інтереси держави, діяльність, функції, спрямованість і види діяльності держави, зовнішньополітична діяльність держави; діяльність, функції і
повноваження органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
консолідація та розвиток української нації, її історичної свідомості, традицій і культури; розвиток мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України; національно-культурні і мовні потреби українців,
які проживають за межами держави.
Об’єкти конституційно-правових відносин
можна розмежовувати й відповідно до сфер конституційного ладу. Безперечно, переважна більшість об’єктів конституційно-правових відносин
відноситься до політичної сфери (народний і

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 286. Правознавство.

Інститут конституційно-правових відносин у системі конституційного права України

державний суверенітет, суспільний та державний
лад, суспільні та державні інтереси, демократія
та ін.), але ряд об’єктів відносяться й до економічної (власність, природні ресурси, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні
ресурси континентального шельфу, виключної
(морської) економічної зони України), соціальної
(інтереси соціальних груп, конституційні соціальні права), культурної (духовної) (національна
ідеологія, культура, державна мова й мови національних меншин), інформаційної (інформаційний плюралізм, інформаційна безпека), екологічної (екологічна безпека) та інших сфер суспільного і державного ладу.
Суб’єкти й об’єкти конституційно-правових відносин складають зміст цих відносин, але
не вичерпують їх. Важливим елементом конституційно-правових відносин є права й обов’язки
учасників конституційно-правових відносин та
форми цих відносин. Права учасників конституційно-правових відносин полягають у можливості
певної поведінки, набуття, володіння, користування певними політичним благами. Права суб’єктів
конституційно-правових відносин об’єктивізуються в їх повноваженнях, що закріплюються Конституцією України та законами й деталізуються в підзаконних нормативно-правових актах.
Обов’язки суб’єктів конституційно-правових відносин – це нормативно визначена міра
належної поведінки учасників правовідносин у
сфері конституційних правовідносин. Як правило, обов’язки учасників конституційно-правових
відносин об’єктивізуються у відповідних нормативних актах, які визначають правовий статус
суб’єктів конституційного права.
Важливим, але найменш дослідженим елементом конституційно-правових відносин, що
надає їм завершеного виду, є юридичний факт
(лат. factum – зроблене, подія, вчинок).
Дослідження правової природи юридичних
фактів стало предметом теорії права ще на кінець
XIX ст. Свого часу відомий радянський теоретик
права В. Б. Ісаков писав, що німецькі юристидогматисти вважали зв’язок факту і правових
наслідків особливим видом причинності. Їх опоненти вирішальне значення в настанні правових
наслідків відводили правовому порядку. Юридичний факт, на їх думку, виступає в ролі умови,
зовнішнього поштовху. З погляду представників
психологічного напрямку в теорії права, правові
наслідки – перехід власності, поява чи зникнення
суб’єктивних прав – є зміною не в об’єктивному
світі, а в свідомості людей. Дія юридичних фактів полягає в обміні такими уявленнями [15, с.

289-306; 2, 3]. Погляди тогочасних теоретиків
права на юридичний факт відстоювалися з огляду на наріжні положення юридичних шкіл, до
яких належали правознавці. При всій їх багатоманітності, їх об’єднувала одна спільна риса –
дискусії щодо правової природи юридичного факту точилися навколо оцінки юридичного факту
в правовідносинах і лише опосередковано стосувалися сутності та змісту цього правового явища,
його різновидів.
Радянська правова доктрина, що й поклала
початок сучасним уявленням про сутність і зміст,
як юридичного факту, так і конституційно-правових відносин в цілому, ґрунтуючись на матеріалістичних підходах, виходила з того, що фактичні
зв’язки юридичного факту і правових наслідків не
є і не можуть бути причинними зв’язками, оскільки
такі зв’язки носять суб’єктивний характер і виникають на основі норм права – продуктів творчої
вольової діяльності людини.
Зокрема, відомий радянський правознавець
А.І.Дєнісов вважав, що під юридичними фактами
належить розуміти обставини, що обумовлюють
застосування юридичних норм і, відповідно,
встановлюючі, змінюючі і припиняючі правовідносини. Тобто юридичними фактами вчений
вважав факти, з якими закон пов’язує виникнення нових чи зміну або припинення вже існуючих
правовідносин.
Проблеми правової природи юридичного
факту ґрунтовно досліджувалися В. Б. Ісаковим,
який, зокрема, досліджував соціальний механізм
породження юридичного факту, роль і місце
юридичного факту в правовому механізмі, фіксацію юридичних фактів, дефективність юридичних фактів, а також проблеми вибору юридичного факту [15, 2, 3]. Сутність і зміст юридичних
фактів досліджувалися й іншими радянськими
правознацями, але їх погляди на зазначену проблему в цілому збігатися з основними положеннями теорії юридичних фактів, розробленою
А.І.Дєнісовим.
Положення загальної теорії права були
сприйняті й іншою радянською галузевою юридичною наукою, в тому числі й радянською державно-правовою наукою. Так, С.С.Кравчук зазначав, що юридичні факти (дії та події) є основою для виникнення, зміни і припинення державно-правових відносин [11, с. 35-36].
Сучасні вітчизняні та зарубіжні вчені активно використовували і продовжують використовувати основні здобутки радянського правознавства про юридичні факти. Так, на думку Ю. М.
Тодики, юридичний факт – це обставини, з яки-
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ми зв’язане все життя конституційно-правових
відносин, їх виникнення, зміна, припинення [5, с.
27]. Це визначення дещо конкретизується О. Ф.
Фрицьким, який вважає, що правові факти – це
такі факти реальної дійсності, з настанням яких
настають певні юридичні наслідки (а не тільки
правовідносини) [17, с. 43].
Але, такі визначення юридичного факту не
розкриває призначення юридичного факту в системі конституційно-правових відносин, зводить
роль і місце юридичного факту до точки відліку
конституційно-правових відносин. На нашу думку, причиною такого спрощеного розуміння правової природи юридичного факту є нехтування
радянською правовою доктриною окремих філософських вчень, які не сприймалися марксистсько-ленінською наукою.
На нашу думку, категорію “конституційний юридичний факт” належить розглядати через призму причинно-наслідкових зв’язків.
Юридичні факти, як обов’язковий елемент конституційно-правових відносин є не тільки причинами (умовами, обставинами), що призводять
до настання конституційно-правових відносин, а
й наслідками існуючих конституційно-правових
відносин, що ведуть до зміни чи припинення цих
правовідносин. Тобто дуалізм правової природи
конституційних юридичних фактів полягає в тому, що вони можуть бути як причиною, так і наслідком конституційно-правових відносин.
Виходячи з того, що конституційні юридичні факти за своїм вольовим початком можуть
мати як суб’єктивний, так і об’єктивний прояв у
діях і подіях, можна стверджувати, що передбачена конституційно-правовими нормами цілеспрямована вольова поведінка суб’єктів конституційно-правових відносин, яка проявляється в діяльності та поведінці цих суб’єктів, властива лише частині конституційно-правових відносин.
Тоді, як інша частина конституційно-правових
відносин – події – не залежить від вольової діяльності або поведінки уповноважених суб’єктів,
виступаючи об’єктивними проявами буття (стихійне лихо, народження дитини, досягнення повноліття тощо).
Відповідно до вищезазначеного, конституційний юридичний факт – це передбачені чи санкціоновані конституційно-правовою нормою
причина або наслідок діяльності чи поведінки
суб’єктів конституційно-правових відносин, або
дії об’єктивних обставин, що зумовлюють виникнення, зміну та припинення конституційноправових відносин.
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Для юридичних фактів властиві певні
ознаки (кваліфікації), що дозволяють виділити їх
із поміж інших явищ правової дійсності, а саме:
по-перше, конституційний юридичний факт є
різновидом суспільних відносин, що виникають,
змінюються та припиняються на основі конституційно-правових норм. При цьому, якщо причини виникнення конституційно-правових відносин (юридичні факти) об’єктивізуються в гіпотезі конституційно-правової норми, то наслідки
зміни чи припинення конституційно-правових
відносин (юридичні факти) можуть об’єктивізуватися в диспозиціях і санкціях норм конституційного права.
По-друге, конституційні юридичні факти є
обов’язковим, істотним елементом конституційно-правових відносин. Без конституційного юридичного факту конституційно-правові відносини
не можуть ні виникнути, ні змінитися, ні припинитися.
По-третє, за своїми сутністю і змістом конституційні юридичні факти можуть бути як цілеспрямованою вольовою діяльністю чи поведінкою суб’єктів конституційно-правових відносин,
так і діями природних явищ, що відбуваються
незалежно від волі відповідних суб’єктів. Тобто
конституційні юридичні факти можуть мати як
об’єктивне, так і суб’єктивне походження.
По-четверте, за впливом на конституційні
правовідносини юридичні факти можуть виступати як причиною, так і наслідком, результатом
цих правовідносин.
По-п’яте, юридичні факти властиві конституційним правовідносинам на всіх їх стадіях –
виникнення, зміни, припинення конституційноправових відносин. До того ж, один і той же конституційний юридичний факт може бути обов’язковим елементом різних конституційно-правових
відносин. Водночас, окремий вид конституційноправових відносин може мати у своєму складі не
одиничний конституційний юридичний факт, а
цілу систему таких юридичних фактів, що отримала в юридичній науці назву “фактичного (юридичного) складу” правовідносин, зокрема, у вигляді
статусу окремих суб’єктів.
Конституційні юридичні факти, як елемент
конституційно-правових відносин, різняться в
кожному конкретно взятому випадку. Вони є досить різноманітними за сутністю і змістом, функціями, способами та засобами впливу на конституційні правовідносини, формою прояву та
закріплення тощо. Тобто конституційні юридичні факти підлягають класифікації за певними
критеріями.
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Основними критеріями класифікації конституційних юридичних фактів є: сутність і зміст
конституційних юридичних фактів; призначення
у механізмі конституційно-правового регулювання (функції); умови існування тощо.
За сутністю та змістом юридичні факти в
конституційному праві вчені-правознавці традиційно поділяють на юридичні події, юридичні дії
та правові стани (режими). До юридичних подій
у конституційному праві відносять факти, що не
залежать від волевиявлення суб’єктів конституційно-правових відносин. Прикладом може бути
досягнення громадянином певного віку для того,
щоб бути кандидатом на посаду Президента
України, народного депутата України, судді
Конституційного Суду України тощо. Тобто події у конституційному праві, на думку вчених,
створюють умови для настання конституційноправових відносин.
На нашу думку, традиційна класифікація
конституційних юридичних фактів за волевиявленням не відображує всю сутність і зміст конституційних юридичних фактів та їх призначення у конституційно-правових відносинах, а швидше визначає форму їх існування. До того ж, категорія “дії”
не відображує повноти діяльності або поведінки
суб’єкту конституційно-правових відносин, оскільки така діяльність або поведінка може здійснюватися як у формі дії, так і у формі бездіяльності.
У залежності від впливу волевиявлення
суб’єкта, його цілеспрямованого впливу на виникнення, зміну та припинення конституційноправових відносин, слід розрізняти юридичні
факти, що є результатом суб’єктивної діяльності
чи поведінки учасника конституційних правовідносин, а також конституційні юридичні факти, що існують незалежно від суб’єктивної діяльності чи поведінки учасника конституційних
правовідносин і є результатом об’єктивних природних явищ. Тобто за сутністю та змістом конституційні юридичні факти поділяються на
суб’єктивні конституційні юридичні факти та
об’єктивних обставин.
Суб’єктивні конституційні юридичні факти
– це передбачені конституційно-правовою нормою причини або наслідки діяльності чи поведінки суб’єктів конституційно-правових відносин,
що виявляються у виникненні, зміні та припиненні конституційно-правових відносин. Такі
юридичні факти є наслідком цілеспрямованої вольової діяльності учасників конституційних правовідносин, що виявляється в їх суб’єктивних правах
і юридичних обов’язках. Прикладом суб’єктивних
юридичних фактів голосування громадян України

на виборах і референдумах 9ч. 1 ст. 38 Конституції
України), прийняття рішення про усунення Президента України з поста у порядку імпічменту (ст.
111 Конституції України) тощо.
Об’єктивні конституційні юридичні факти
- це визначені чи встановлені конституційноправовою нормою причини або наслідки впливу
об’єктивних явищ на виникнення, зміну та припинення конституційно-правових відносин. Прикладом таких юридичних фактів є досягнення
громадянином України віку, з якого він може
обиратися народним депутатом України (ч. 2 ст.
76 Конституції України), Президентом України
(ч. 2 ст. 103 Конституції України), бути кандидатом у судді Конституційного Суду України (ч. 3
ст. 148 Конституції України) настання умов надзвичайного стану (п. 1 ст. 4 Закону України “Про
надзвичайний стан” від 26 червня 1992 р. тощо.
При цьому, суб’єктивні юридичні конституційні факти (дії) можуть бути правомірними й
неправомірними. Правомірні дії передбачають
діяльність або поведінку, сутність і зміст якої
полягає в тому, що учасник конституційно-правових відносин належним чином дотримується
чи виконує визначені конституційними нормами
правила діяльності або поведінки у суспільстві та
державі, узгоджуючи їх результати з інтересами
інших легітимних учасників конституційноправових відносин.
За призначенням у механізмі конституційно-правового регулювання, тобто за функціями
конституційні юридичні факти слід поділяти на
причинні (правоутворюючі) та наслідкові (правозмінюючі, правоприпинюючі). депутатів України.
Але, йдеться не про припинення таких конституційно-правових відносин стосовно всього депутатського корпусу, а лише про припинення депутатської недоторканості стосовно конкретного народного депутата України, у зв’язку зі здійсненням ним
конкретного кримінального злочину.
За умовами існування конституційні юридичні факти поділяються на одиничні (разові) та
множинні. Тобто в одних випадках для виникнення, зміни чи припинення конституційноправових відносин достатньо одного, разового
юридичного факту, тоді як для виникнення, зміни чи припинення інших потрібна сукупність
конституційних юридичних фактів.
Одиничні конституційні факти – це встановлені чи санкціоновані конституційно-правовою нормою причини або наслідки діяльності чи
поведінки суб’єктів конституційно-правових
відносин, або ж інших об’єктивних природних
явищ, яких достатньо в разовій кількості для ви-
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никнення, зміни та припинення конституційноправових відносин. Прикладом визначення одиничних конституційних юридичних фактів може
бути нормативне положення ч. 3 ст. 79 Конституції України: “Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення
присяги”. Тобто для настання конституційних
правовідносин, пов’язаних із набуттям особою,
обраною до Верховної Ради України, конституційно-правового статусу народного депутата
України необхідна наявність юридичного факту
складення такою особою присяги.
Для виникнення або припинення інших
конституційних правовідносин одного конституційного юридичного факту не завжди буває достатньо. Як правило, для виникнення або припинення складних конституційно-правових відносин необхідна сукупність (множина) конституційних фактів. Ця множина конституційних
юридичних фактів має упорядкований, системний характер. Вони є взаємопов’язаними та взаємозумовленими і утворюють систему конституційних юридичних фактів. Прикладом множинних юридичних фактів у конституційно-правових відносинах є вимоги до судді Конституційного Суду України, визначені ч. 3 ст. 148 Конституції України: “Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який
на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стає роботи за фахом не
менш як десять років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє державною
мовою”. Тобто особа набуває правосуб’єктності
кандидата на посаду судді Конституційного Суду
України лише за умови існування визначеної відповідною статтею Конституції України системи
конституційних юридичних фактів.
Система конституційних юридичних фактів – це упорядкована сукупність взаємопов’язаних і взаємозумовлених визначених чи санкціонованих конституційно-правовою нормою причин або наслідків діяльності чи поведінки
суб’єктів конституційно-правових відносин, або
ж інших об’єктивних природних явищ, що виявляються у виникненні, зміні та припиненні конституційно-правових відносин. Категорія “фактичний склад правовідносин”, що традиційно
застосовується в юридичній науці, на нашу думку, недостатньо вдала і потребує обґрунтування.
Можуть існувати й інші класифікації конституційних юридичних фактів.
Висновки. Отже, інститут конституційно-правових відносин є інститутом загальної
частини конституційного права України, що
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об’єднує конституційно-правові норми, які виникають, змінюються або припиняються внаслідок діяльності чи поведінки суб’єктів конституційно-правових відносин, або ж незалежно
від їх волі, як результат певного стану чи статусу і породжують конституційні права й обов'язки учасників цих відносин.
Інститут конституційно-правових відносин
є складним комплексним інститутом загальної
частини конституційного права України і містить
у своєму складі ряд субінститутів, які можуть
класифікуватися за наступними критеріями: за
предметом (інститут правовідносин у сфері основ суспільного і державного ладу; інститут правовідносин у сфері прав, свобод і обов’язків людини і громадянина; інститут виборчих правовідносин; інститут парламентських правовідносин тощо); за суб’єктами (інститути, пов’язані з
інтересами Українського народу; інститути,
пов’язані з інтересами держави; інститути, пов’язані з інтересами суб’єктів місцевого самоврядування); за призначенням у механізмі конституційно-правових відносин (інститут суб’єктів конституційно-правових відносин; інститут об’єктів
конституційно-правових
відносин;
інститут
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків учасників конституційно-правових відносин; інститут конституційних юридичних фактів) тощо.
Як уже зазначалося, інститут конституційно-правових відносин об’єктивізується в системі
чинного законодавства конституційного законодавства України. У нашій державі не існує чіткого нормативного визначення поняття конституційно-правових відносин, а тим більше самостійного закону про конституційне право України.
Хоч ідея створення такого закону заслуговує на
увагу. Зокрема, прийняття 22 червня 2005 р. Закону України “Про міжнародне приватне право”
дозволило не тільки оптимально нормативно визначити міжнародні приватноправові відносити,
а й оптимально визначити ряд інших теоретичних і практичних проблем загальної частини цієї
галузі права.
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V.L. Fedorenko
CONSTITUTION-LEGAL RELATIONS INSTITUTE IN SYSTEM
OF A UKRAINIAN CONSTITUTIONAL LAW
Summary
Аrticle is devoted to actual problems of constitutional-legal relations institute at the present stage. In
this article is defined the concept of constitutional-legal relations, their qualifying attributes, kinds and structure. The significant attention is given us the analysis structure of constitutional-legal relations - subjects,
objects, the contents constitutional legal relations and the constitutional legal facts.
Analyzing all circumstances we can made the conclusion, that the institute of constitutional-legal relations is institute of the general part in a Ukrainian constitutional law, which unites constitutional-rules of law
which arise, change or stop owing to activity or behavior of subjects what belongs to constitutional-legal relations, or irrespective of their desires as the result of the certain condition or the status and derivate constitutional laws and duties of participants of these relations. That's why we offer to fix a legal category "constitutional-legal relations" in the law that will allow to optimize system of working constitutional legislation.
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ВЛАДА: СУБ’ЄКТИ ТА ОЗНАКИ
Постановка проблеми. Віссю, навколо
якої обертається все політичне життя, є влада.
Вона всюдисуща і пронизує всі структури суспільства, виступаючи його цементуючим елементом, підтримуючи внутрішню цілісність, організованість та ієрархічність суспільних відносин,
оскільки суспільство, позбавлене влади, пронизано хаосом. Етимологічно поняття влада походить від давньогрецького слова “cratos”, яке в
містах-полісах означало управління громадянами
і суспільством [1, с.8]. На найпростішому рівні
узагальнення владу можливо визначити як цілеспрямований вплив людини, групи людей, держави на об’єкт управління для задоволення своїх
потреб і захисту інтересів, що здійснюється шляхом примусу чи погрози його застосування, а
також шляхом переконання. Влада являє собою
особливий вид суспільних відносин, властивий
усім етапам розвитку людства. Вона ядро і засіб
здійснення політики. Боротьба за владу, за оволодіння нею і за її утримання є одним з основних
аспектів політичного життя суспільства.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Визначенню поняття “влада”, її значенню для
суспільства в науковій та навчальній юридичній
літературі приділено досить багато уваги. Зазначені питання були предметом дослідження таких
відомих вітчизняних правників і політологів як
І.С. Дзюбко, К.М.Лемківський, В.Г.Кремень,
М.І.Горлач, М.І.Козюбра, В.О.Котюк, О.Ф.Скакун В.М.Шаповал та інших. Крім названих авторів вивченням цієї проблематики займалися зарубіжні мислителі і вчені: Т.Парсонс, М.Кроз’є,
М.Фуко, Х.Оренд, К.Дейч, П.Бурд’є, Г.Лассуел,
Дж.Кетлін, Ф.Знанецький, Р.А.Даль, В.І.Спиридонова, І.А.Пузанський, А.Б.Венгеров тощо. Разом з тим, проблема суб’єктів, об’єктів влади та
її ознак у працях зазначених авторів розглядалася в комплексі інших правових проблем, а питання, пов’язані саме з визначенням суб’єктнооб’єктного складу владних відносин та певні
ознаки влади не були предметом самостійного
дослідження, що й обумовлює актуальність цієї
наукової розвідки.
Мета статті. Метою даної статті є проведення ґрунтовного аналізу правової природи влади.
Для досягнення зазначеної мети поставлені насту48

пні завдання: щодо розуміння змісту понять “влада”, “владний суб’єкт”, “підвладний об’єкт” та виокремлення ознак влади як феномена.
Викладення основного змісту дослідження. Поняття “влада” є невід’ємним атрибутом
людського суспільства, властивим йому з моменту зародження. Влада є механізмом упорядкування людських відносин. У додержавних формах соціальної організації суспільства вона належала главам родин, а при їх об’єднанні - вождям племен. З появою перших державних утворень владою були наділені окремі особи або групи осіб, що управляли з її допомогою іншими
членами суспільства. Саме з появою у визначених індивідів владних повноважень, що поширювалися за межі родини (громади), деякі дослідники пов’язують становлення державної організації людей. Загалом влада - це поняття, що характеризує не тільки державу, але і релігію, родину, інші види соціальних спільнот. Ці обставини обумовлюють той інтерес, із яким ставилися вчені і філософи до даного поняття протягом
багатьох століть. Влада, її природа, характер,
властивості та різні форми прояву аналізуються в
юридичній науці і в наш час.
Поняття “влада” вживається досить часто
як у повсякденному житті, так і в науковій літературі. Філософи говорять про владу стосовно до
об'єктивних законів суспільства; соціологи - про
владу соціальну (сімейну, церковну, групову,
особисту тощо); економісти - про владу господарську, економічну; юристи - про державну
владу; натуралісти - про владу над природою;
політологи - про політичну владу. Кожна з наук
вносить свій внесок у вивчення феномена влади.
Визнаючи факт, що на сьогоднішній день у науці
не склалася єдина загальна теорія влади, вітчизняні та зарубіжні правники і політологи систематизували численні теорії влади, серед яких було
виділено кілька концептуальних підходів у розгляді сутності влади:
1. Реляціоністські теорії (від англ. relation відношення) розуміють владу як взаємодію індивідів, у яких один індивід змінює поводження
іншого. Цей підхід представлений декількома
варіантами: 1) теорія опору розглядає владу як
відношення, в якому суб’єкт придушує опір об'-
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єкта. Відповідно розробляється класифікація різноманітних ступенів і форм опору, а також основ
влади та вводиться поняття "сила влади", під
якою розуміється максимальна потенційна здатність впливу на іншого; 2) теорія обміну трактує
владу як ситуацію обміну ресурсами; 3) теорія
розподілу сфер впливу ставить під сумнів питання щодо асиметричності відносини влади, оскільки влада - це взаємодія, де учасники періодично обмінюються ролями. Прикладом такої теорії
може бути ситуація, коли профспілка контролює
найм робочої сили, а наймач встановлює час і
місце роботи. Таким чином, у певних випадках
підлеглі мають владу над керівниками.
2. Системні теорії влади розглядають владу
як безособистісну властивість будь-якої соціальної системи. В рамках цієї концепції виділяють
кілька напрямків: 1) влада як атрибут макросоціальної системи. Так, для Т.Парсонса влада - це
узагальнений посередник у політичній системі.
Він порівнював її з грішми, що виступають узагальненим посередником економічного процесу,
а влада розуміється як реальна здатність системи
акумулювати свої інтереси, досягати поставлених цілей [2, с.110-117]; 2) мезопідхід, представником якого є М. Кроз’є, розглядає владу на рівні підсистем (родина, організація), та вказується
на безпосередній зв'язок влади з організаційною
структурою [3, с.14]; 3) мікропідхід - трактує
владу як взаємодію індивідів, що діють у рамках
специфічного соціального середовища. Влада
визначається як здатність індивіда впливати на
інших, а сама здатність до впливу є похідною від
статусу і виконуваних суб'єктом ролей; 4) комунікативний підхід, розроблений Х. Орендом і К.
Дейчем, розуміє владу як засіб багатобічного
інституціонального спілкування, а справжній
прояв влади полягає в здатності дійти визначеної
згоди і забезпечити інтеграцію суспільства [4,
с.26]; 5) постструктуралістський підхід, представлений теоріями М. Фуко і П. Бурд’є. Так, М.
Фуко відмовився від традиційного розгляду сутності влади через проблему насильства і співвідношення її суб'єкта й об'єкта, вважаючи владу
безсуб’єктною, яку не можна привласнити, оскільки вона виступає не як відносини між суб'єктами, а як дія у відповідь на дію. Ця дія трансформує поводження інших. П. Бурд’є, узявши за
основу фізичне значення поняття “поле” і з економічної теорії – “капітал”, конструює поняття
“символічної влади”, що являє собою сукупність
капіталів (економічний, культурний капітал, репутація, престиж), що розподіляються між суб'єктами влади відповідно до їх позицій у “полі-

тичному полі”, допускаючи зміну позицій і капіталів суб'єктів [5, с.83-87].
3. Біхевіоралістські концепції влади, як і
реляціоністські теорії, розглядають владу з точки
зору відносин між людьми, в яких одні панують,
а інші підкоряються. За цими концепціями сутність влади полягає в природі людини, її біологічних або психологічних особливостях. Виділяється кілька варіантів трактувань: 1) силова модель, представником якої є Г. Лассуел, ґрунтується на тому, що першопричиною влади є психологічний імпульс - прагнення (воля) до влади.
Із зіткнень і взаємодій індивідуальних воль до
влади будується вся політична матерія, а сама ж
влада виявляється в прийнятті рішень і в контролі над ресурсами [6, с.83-102]; 2) ринкова модель, висунута Дж. Кетліном, виходить з аналогії
між політикою й економікою. У політиці діють
закони ринкової торгівлі: попит і пропозиція,
конкуренція, прагнення до вигоди [7, с.6]; 3) ігрова модель відображена у працях Ф. Знанецького, який припускає, що на політичному ринку
суб'єкти розрізняються не тільки різними запасами влади, але і здібностями, гнучкістю стратегії, азартом. Боротьба за владу може мотивуватися “ігровим” характером, що приносить задоволення учасникам. Політика - це поле гри, театр,
де успіх залежить від спритності, акторства і здатності суб'єкта до перевтілення [8, с.62-77].
Отже, розмаїтість наукових підходів підтверджує багатозначність проявів влади. Найбільш уживаним у науковій літературі вбачається розгляд влади як взаємодії (відносини), структурними компонентами якої є суб'єкт (активна
сторона, що виступає причиною зміни дій іншого) та об'єкт. Наголосимо, що структура влади - це
ті компоненти, без яких вона не відбудеться. Такими визначаються її суб'єкт, об'єкт, підпорядкування
об'єкта, джерела і ресурси влади. Влада може здійснюватися тільки за допомогою взаємодії суб'єкта
влади та її об'єкта, а суб'єкт виражає свою волю
стосовно об'єкта через наказ (розпорядження, вказівку, команду), що супроводжується погрозою
санкції у випадку його невиконання.
Джерелом влади суб'єкта (владною першоосновою) може виступати його сила, краса, багатство, авторитет. Так, відповідно до частини 2
статті 5 Конституції України єдиним джерелом
влади в Україні є народ. Крім того, влада може
породжуватися традицією (влада батьків над дітьми, влада старійшин) і законом, що надає суб'єкту
влади право вимагати і використовувати різні ресурси. Специфічним джерелом влади видаються
знання, володіння інформацією. Наприклад, жерці
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в Древньому Єгипті використовували знання про
сонячні затемнення для зміцнення своєї влади. У
минулому такою владою володіли шамани і чаклуни, а сьогодні – вчені, викладачі, політики.
Влада не може існувати без підпорядкування об’єкта, але готовність до підпорядкування
залежить від ряду факторів: засобів (ресурсів)
впливу, які має в своєму розпорядженні суб'єкт,
мотивації підпорядкування, що може бути викликана страхом за свою безпеку, страхом позбавитися яких-небудь благ; звичкою до покори;
апатією; переконанням у необхідності підпорядкування; зацікавленістю в покорі; почуттям боргу; авторитетом суб'єкта влади тощо. На думку
вітчизняних політологів І.С.Дзюбка та К.М.Лемківського, влада, побудована на інтересі і переконанні, є найбільш стабільною, тому що припускає
добровільне виконання розпоряджень, та робить
зайвим застосування санкцій. Однієї з найбільш
сприятливих для влади мотивацій підпорядкування
є авторитет суб'єкта влади. І навпаки, влада, заснована на страху і примусі, породжує прагнення об'єкта “піти” з поля влади [9, с.239].
Ресурси влади являють собою все те, що
може бути використане для впливу на іншого,
що підвищує потенціал і силу впливу суб'єкта
влади. Існують відкриті і приховані типи впливу.
У першому випадку використовують такі ресурси, як силовий примус; закон, традиція, звичай;
стимул. Прихований вплив припускає використання методів переконання, тобто раціональних
аргументів. В залежності від того, які ресурси
використовуються,
вітчизняні
дослідники
В.Г.Кремень та М.І.Горлач говорять про три способи володарювання – панування, вплив і стримування [10, с.311].
Багатозначність влади виявляється й в іншому аспекті: влада може виступати як соціальна, тобто бути присутньою у відносинах між великими соціальними групами, і як міжособистісна - у відносинах між друзями, між чоловіками
тощо. Соціальна влада виявляється в політичній і
неполітичній формах. Політична влада взаємозалежна з іншими видами соціальної влади, причому усі вони можуть бути використані в політичних цілях. Інші види соціальної влади виділяються в залежності від сфери поширення і
прийомів володарювання.
Так, економічна влада означає контроль
над ресурсами, що мають вартісне вираження,
власність над матеріальними цінностями. Адміністративно-примусова влада, тобто політична
влада у вузькому значенні, припускає опору на
силові ресурси і означає контроль над людьми за
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допомогою застосування або погрози застосування фізичної сили. Духовно-інформаційна влада – це влада культурна, релігійна та засобів масової інформації, які мають особливе значення в
сучасному суспільстві, оскільки є основним каналом впливу на масову аудиторію. Відомий
американський політолог О. Тоффлер визначив
владу засобів масової інформації в сучасному
суспільстві в такий спосіб: вона дозволяє досягти
відшукувані цілі, мінімально витрачаючи ресурси влади, дозволяє перетворити супротивників на
союзників [11, с.32].
Незважаючи на велику кількість визначень
влади, даних різними вченими в різні часи, їх
увінчує єдність підходу до цього поняття, що
полягає у використанні однорідних ключових
термінів - примус, підпорядкування, управління.
Так, на думку одних авторів, влада - це “авторитет, що володіє можливістю підкоряти своїй волі,
керувати або розпоряджатися діями інших людей” [12, с.151]. Інші визначають владу як “право
і можливість розпоряджатися кимось або чимось,
підкоряти своїй волі” [13, с.83]. Також влада
розглядається як “специфічний засіб, що забезпечує проходження волі до тих, якими управляють, тих, які управляють” [14, с.5]. Відомий правник сучасності Б.А.Кістяківський відзначає, що
влада “є здатність веліти і змушувати виконання
своїх велінь”[15, с.41]. Російський дослідник
І.Л.Петрухин розглядає владу як “цілеспрямований вплив людини, групи людей, держави на
об’єкт управління для задоволення своїх потреб і
захисту своїх інтересів, здійснюваний шляхом
примусу або погрози примусу, а також шляхом
переконання” [16, с.94]. Вітчизняна політологічна і правнича думка виокремлює смисловий зв'язок категорії “влада” зі словами володіти, володарювати, бути володарем, але не ототожнює їх.
Найбільше поширення щодо природи влади серед юридичної громадськості мають марксистське (класове) і веберовське розуміння цього
феномену. Так, на думку видатного німецького
вченого М.Вебера, влада означає можливість і
здатність індивіда або соціальної спільноти здійснювати свою волю у визначеній системі соціальних відносин, незважаючи на опір і незалежно
від того, звідки така здатність виходить.
Узагальненим синтезом існуючих підходів
уявляється наступна дефініція влади: “Влада – це
один з найважливіших видів соціальної взаємодії, специфічне відношення принаймні між двома
суб'єктами, один із яких підкоряється розпорядженням іншого, а в результаті цього підпорядкування пануючий суб'єкт реалізує свою волю й
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інтереси”. Крім того, на думку вітчизняної дослідниці О.Ф.Скакун “влада – це здатність (властивість) індивіда або колективу впливати на волю,
поведінку і діяльність людей у власних інтересах
чи в інтересах інших осіб за допомогою різних
засобів, в тому числі примусу” [17, с.63]. Останнє визначення уявляється оптимальним, оскільки
воно включає такі істотні ознаки влади як суб'єкт
влади - тільки людина або спільність людей, а
також її ціль і спрямованість. Але, мабудь, найкоротшим є визначення влади, дане американським політологом Х.Саймоном: “А має владу на
В, якщо А обумовлює поведінку В” [18, с.17].
Саме в цілеспрямованому, усвідомленому
управлінському впливі, властивому тільки людині, криється докорінна відмінність влади від
сили. Влада – це категорія соціальна, вона має
свої ознаки та завжди пов'язана з проявом сили,
зрозуміло, не у фізичному, а в соціальному змісті. Отже, влада – це явище соціальне, оскільки
відносини влади можуть складатися тільки між
людьми. Влада розглядається як властивість (атрибут) суспільства на всіх етапах його розвитку,
починаючи з первісного суспільства і закінчуючи
громадянським суспільством як умовою побудови правової держави, оскільки суспільство постійно потребує управління, а соціальне управління потребує влади і стає можливим завдяки
їй. Коли говорять “влада”, то підкреслюється саме примусовий, силовий компонент цього явища,
а коли вживається термін “управління”, то акцент зміщується в бік функціонального призначення влади.
Як ознака влади сприймається її здійснення
у вигляді владних відносин, тобто двохсторонніх
відносин, відносин залежності між людьми, коли
один із суб’єктів відношення є владним, а інший
– підвладним. Тобто, це владні відносини між
суб’єктами, відносини управління (панування) –
сприйняття (підпорядкування чи підлеглості).
Наприклад, у статті 3 КАС України під суб’єктом владних повноважень розуміється орган
державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший
суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому
числі на виконання делегованих повноважень.
Зазвичай, суб’єкт владних повноважень повинен бути здатним до владного імпульсу, а підвладний – його сприйняти, усвідомити і підкорити йому свою волю. За таких умов можливість
осіб з деформованою свідомістю і волею виступати в якості суб’єктів владних відносин виключається, що характеризує владу як інтелектуаль-

но-вольовий процес. Крім цього, як ознака влада
сприймається її верховенство, монопольне право
владного суб’єкта приймати “авторитетні” рішення, які є обов’язковими і значимими для підвладного суб’єкта, а також здатність забезпечити
виконання взятих обов’язків та контролювати
підвладний суб’єкт.
Влада як соціальний феномен має у своєму
розпорядженні примус та можливість використовувати силу (за виключенням переконання, авторитету, співпраці, координації, погодження тощо), що і визначає положення її суб’єкта як владного. Сила і насильство – поняття різні, оскільки під насильством розуміється вплив на
суб’єкта всупереч його волі з допомогою фізичного примусу, а сам примус необов’язково припускає насильство, однак передбачає вольову
залежність підвладного від суб’єкта владарювання (владних повноважень) і діяльність усупереч
своїх власним інтересам.
Зауважимо, що влада передбачає усвідомлену готовність підкорятися з боку підвладного,
оскільки відсутність такого підкорення означає
відсутність у такому відношенні влади. На нашу
думку, для того, щоб владний суб’єкт мав можливість підкоряти підвладних суб’єктів він повинен мати такі якості: 1) волю до влади, тобто бажання владарювати (управляти); 2) компетентність, тобто здатність здійснювати об’єм повноважень (прав та обов’язків), а також бути готовим взяти на себе пов’язану з цим відповідальність. Можливість підвладного суб’єкта до підкорення волі владного суб’єкта також залежить
від наявності ряду факторів, зокрема: 1) власних
психологічних якостей; 2) вимог, які ставляться
до нього; 3) конкретної ситуації і засобів впливу,
які має у своєму розпорядженні владний суб’єкт;
4) сприйняття владного суб’єкта підвладним
суб’єктом і залежності від наявності або відсутності у нього авторитету.
Важливо, що влада присутня, хоч і в прихованій формі, скрізь, тобто де є стійкі об’єднання людей: у сім’ї, у виробничих колективах, у
державі, там, де наявні реальні можливості і здатність впливати на поведінку, дії людей з використанням визначених засобів. Динаміка розвитку будь-якої організованої спільноти являє собою боротьбу між владою і хаосом, оскільки суспільство об’єктивно потребує влади, а вона, в
свою чергу, протистоїть анархії, перешкоджає
руйнівним діям, що є небезпечними для всього
соціального організму.
Висновки. Отже, до ознак влади можливо
віднести такі: 1) влада – явище соціальне; 2)
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влада є властивістю суспільства на всіх етапах
його розвитку; 3) влада здійснюється у вигляді
владних відносин; 4) влада є інтелектуально-вольовим процесом; 5) влада являє собою монопольне право владного суб’єкта на прийняття
авторитетних рішень; 6) влада має у своєму розпорядженні примус та можливість використовувати силу; 7) влада передбачає свідому
готовність підкорятися стосовно підвладного; 8)
влада завжди присутня там, де існують стійкі
утворення (об’єднання) людей.
Список літератури
1. Даль Р.А. Введение в теорию демократии. М.: Наука и СП “Квадрат”, 1992. – 158 с.
2. Парсонс Т. Аналитический реализм и
понимание задач социологической теории.М.:
АСТ, 2003. - 282 с.
3. Спиридонова В.И. Бюрократия и реформа (анализ концепции М. Крозье). – М.: БЕК,
1997. – 72 с.
4. Политика. Толковый словарь: русскоанглийский. – М.: ИНФРА; изд-во “Весь мир”,
2001. - 768 с.
5. Пузанский И.А. Социально-философское
сравнение методологических подходов М.Фуко и
П.Бурдье: корреляция всеобщего и особенного //
Рабочие тетради по компаративистике. Гуманитарные науки, философия и компаративістика,
2003. – 150 с.
6. Теория государства и права. Под ред.
А.Б. Венгерова. Ч. 1. Теория государства. М.:
Юрист, 1995. – 255 с.
7. Краснов Б.И. Теория власти и властных
отношений // Социально-политический журнал. 1994. - № 3. – С.6.

8. Знанецкий Ф. Исходные данные социологии // Американская социологическая мысль.
М., 1992. - C. 62-77.
9. Політологія // За загальною редакцією
І.С. Дзюбка, К.М. Лемківського, 2-ге видання.
Київ, 2001. – 308 с.
10. Політологія. Підручник // За заг. ред.
проф. Кременя В.Г., проф. Горлача М.І. – Харків,
2001. - 640 с.
11. Тоффлер О. Смещение власти: знание,
богатство и принуждение на пороге XXI века.
М.: АН СССР, 1997. – 464 с.
12. Большая Советская Энциклопедия (В 30
томах) / Гл. ред. A.M. Прохоров. 3-е изд. - М.:
Советская Энциклопедия, 1971. Т. 5. – 624 с.
13. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый
словарь русского языка / Российская АН; Российский фонд культуры; - 2-е изд., испр. и доп. М.: АЗЪ, 1995. – 821 с.
14. Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. Часть 1.
Сущность и основные институты административного права. Учебник. - М.: ТЕИС, 1994. – 280 с.
15. Кистяковский Б.А. Государственное
право (общее и русское). СПб.: РХГИ, 1999. –
800 с.
16. Петрухин И.Л. Судебная власть. М.:
НОРМА, 2001. – 625 с.
17. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учеб. – Харьков:
Эспада, 2005. – 840 с.
18. Государственная служба. Государственное управление. Англо-русский и Русскоанглийский словарь-справочник / Под ред. Базовской О.М., Беляевой И.Л. – М.: Наука, 2005.
278 с.

Стаття надійшла до редколегії 5 вересня 2005 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії А.З.Георгіцою.
V.V. Serdyuk
AUTHORITY: THE SUBJECTS AND SIGNS
Summary
In the article from new items of the methodological approaches and achievements of jurisprudence the
subjects and signs of an authority are analyzed, some other elements of this phenomenon are investigated
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ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЯК ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА:
ДОКТРИНА І ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. Однією з передумов становлення правової держави в Україні є
забезпечення права на судовий захист. Однак,
незважаючи на важливість цього інституту, до
цього часу відсутній не лише єдиний підхід до
розуміння права на судовий захист, а й чітке закріплення цього права у національному законодавстві; у юридичній літературі до цього часу не
визначено місце і роль права на судовий захист у
загальній системі прав і свобод людини.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженням інституту захисту прав і свобод
людини і громадянина, права на захист, у тому
числі права на самозахист, їх гарантування займались і займаються як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Що ж стосується права на судовий
захист, на думку автора, його дослідженню приділяється, не зважаючи на його важливість і
складність, дуже мало уваги, у першу чергу через
те, що даний інститут розглядається здебільшого
як гарантія або/та спосіб, механізм захисту прав і
свобод людини і громадянина.
Розгляду й аналізу права на судовий захист
приділяли увагу, зокрема, радянські науковці
В.М. Семенов, П.М. Філіппов. Сьогодні окремих
аспектів цього питання стосуються праці П.М.
Рабіновича, А.М. Колодія, Ю.М. Тодики, М.І.
Хавронюка, В.Ф. Бойка, А.Г. Жуковського, В.Т.
Маляренка, О.Ф. Фрицького, Н.Г. Шукліної, В.П.
Кашепова, Г.М. Омельяненко, С.А. Боголюбова,
В.А. Кройтора, В.О. Євдокимова, В.В. Комарова,
О.Х. Юлдашева та інших.
Однак під час вивчення й аналізу стану наукового розуміння права на судовий захист виявилось, що існує безліч нерозглянутих і не до
кінця вивчених проблемних і спірних питань теоретичного і практичного характеру, які пов’язані з певними суб’єктивними й об’єктивними
причинами, у тому числі з неоднозначним (неоднаковим) розумінням і тлумаченням цього права.
Мета статті. Метою цього дослідження є
проведення ґрунтовного і максимально всебічного дослідження правової природи права на судовий захист, розмежування окремих понять,
пов’язаних з тлумаченням і реалізацією права на
судовий захист; розробка наукового визначення
поняття права на судовий захист, яке б повністю

відображало сутність цього права, підкреслювало його особливості та характерні риси.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Важливість і актуальність розгляду сьогодні конституційного права на судовий захист зумовлені,
крім особливого значення і місця в системі прав,
також і своєрідністю, унікальністю цього інституту
– право на судовий захист виступає як одне з громадянських прав [11, с. 201; 23, с. 168], як засіб,
правовий механізм захисту прав (причому всіх без
винятку) [16, с. 44], як гарантія захисту прав і свобод та їх непорушності [11, с. 210; 17, с. 183].
Таке неоднозначне тлумачення права на
судовий захист зумовлене не лише відсутністю
єдиних підходів до визначення юридичних понять, а й відсутністю чіткого законодавчого, в
першу чергу конституційного, закріплення і визначення права на судовий захист.
Існування суперечливої ситуації у розумінні, а отже, і в тлумаченні права на судовий
захист починається вже з самої Конституції
України. В тексті Основного Закону, на відміну
від важливих міжнародних документів (Загальна
декларація прав людини (ст.ст. 8, 10), Конвенція
про захист прав і основних свобод людини 1950
року (ст. 6), Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права (ст. 14)), відсутня чітка норма, яка б закріплювала право на судовий захист.
У зв’язку з вищевказаним більшість науковців при аналізі права на судовий захист здебільшого оперують роз’ясненнями Пленуму Верховного Суду України та рішеннями Конституційного Суду України або ж поєднують для зручності аналізу (обмежуючи цим суть права на
судовий захист) загальну і спеціальну норми, які
закріплені відповідно у ч. 1 і ч. 2 ст. 55 Конституції. Наприклад, на думку Медведчука В.В.
право кожного на звернення до суду за захистом
своїх прав і свобод закріплене в ч. 1 ст. 55 Конституції [14, с. 275]. Однак дане висловлювання
викликає заперечення з ряду причин.
У частині 1 статті 55 Конституції сказано,
що „права і свободи людини і громадянина захищаються судом”. При цьому законодавець не
використав, такі звичайні при закріпленні інших
прав формули, як „кожному гарантується право”,
„кожен має право”, „кожна людина має (не-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 286. Правознавство.

53

С.Д. Мігоряну

від’ємне) право”, „користуються правами”, „усі
мають право” тощо, що дає підстави трактувати
це положення по-різному. Отже, по-перше, ми не
можемо говорити, що норма ч. 1 ст. 55 Конституції закріплює „право кожного” і, по-друге, якщо навіть трактувати запропоновану конституцієдавцем формулу як право кожної людини на
судовий захист, то в тексті розглядуваної норми
не міститься вказівка на те, що це право означає
лише „звернення до суду”.
Крім того, ч. 1 коментованої статті розмежовує захист судом прав і свобод людини та
прав і свобод громадянина. Таке розмежування
проведено у зв’язку з відмінностями правового
статусу людини і громадянина, їх прав, свобод і
обов’язків. Як підкреслює Тодика Ю.М. „права
людини походять з природного права, а права
громадянина – з позитивного, хоча і ті, і інші носять невід’ємний характер. Права людини є вихідними, вони притаманні всім людям від народження незалежно від того, чи є вони громадянами держави, в якій проживають, чи ні, а права
громадянина містять в собі тільки ті права, які
закріплюються за особою у зв’язку з її приналежністю до держави (громадянство)” [21, с. 49].
Право на судовий захист, будучи закріпленим у ряді міжнародно-правових актів, набуває
універсального і невід’ємного характеру для людини; воно визнається за кожною людиною з моменту її народження і не пов’язане безпосередньо з
належністю до громадянства окремої держави.
Якщо б ч. 1 ст. 55 Конституції закріплювала право на судовий захист, її зміст, на думку
автора, виглядав би приблизно так: кожному гарантується право на судовий захист своїх прав і
свобод. При цьому, на наш погляд, під терміном
„кожному” необхідно розуміти всіх осіб, які
знаходяться на території нашої держави незалежно від їх приналежності до громадянства України; під терміном „гарантується” – наявність
закріплених і забезпечених державою ефективних умов, способів та засобів організаційноправового і нормативно-правового характеру,
спрямованих на реалізацію права на судовий захист; під терміном „право” – закріплену і забезпечену законом міру можливої поведінки особи –
носія цього права; під терміном „судовий” – спосіб захисту прав і свобод людини і громадянина,
що полягає у наявності цілої системи судів,
утворених відповідно до закону, які відповідають
вимогам незалежності і неупередженості, володіють широкими повноваженнями і забезпечують у процесі здійснення правосуддя захист гарантованих Конституцією України та законами
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прав і свобод, а також компетентних, незалежних і
неупереджених суддів; під терміном „захист” –
ефективне поновлення у правах, яке полягає у
своєчасному відновленні (компенсації) порушених,
позбавлених, обмежених, невизнаних прав, свобод
та законних інтересів; під терміном „своїх” – визнані та/або закріплені Конституцією та законами
України, міжнародно-правовими актами права і
свободи особи у розрізі їх належності всім представникам людського роду, громадянам України,
іноземним громадянам та особам без громадянства.
Крім того, якби конституцієдавець визнав,
що право на судовий захист полягає лише у зверненні до суду, він би вказав, що кожному гарантується саме право звернутись до суду за захистом своїх прав і свобод.
Звичайно, було б несправедливо не відмітити, що в окремих статтях Основного Закону
містяться положення, в яких закріплено судовий
захист (ст. 32), звернення до суду (ст. 8), оскарження у суді (ст.ст. 29, 55), судовий порядок обмеження чи позбавлення окремих прав і свобод (ст.ст.
29, 30, 37, 39, 41, 47, 62). Однак зазначені статті не
закріплюють права на судовий захист, а лише регламентують окремі, у тому числі процесуальні,
складові права на судовий захист. З метою їх визначення спробуємо проаналізувати вказані статті.
Отже, Конституція містить ряд статей, в
яких рішення суду визнається єдиною умовою
обмеження або позбавлення того чи іншого права. Наприклад, лише за вмотивованим рішенням
суду особа може бути заарештована або триматися під вартою (ч. 2 ст. 29), допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку (ч. 2 ст.
30); винятково за рішенням суду може бути застосована конфіскація майна (ч. 6 ст. 41) та примусове позбавлення житла (ч. 3 ст. 47); лише в
судовому порядку встановлюється заборона діяльності об’єднань громадян (ч. 4 ст. 37), обмеження права громадян збиратися і проводити
збори, мітинги, походи і демонстрації (ч. 2 ст.
32), вина особи (ч. 1 ст. 62).
Установлений Основним Законом судовий
порядок обмеження чи позбавлення окремих
прав спрямований на забезпечення їх реалізації,
оскільки підвищує рівень захисту людини від
свавільних посягань держави на її права та свободи. На думку Мариніва В.І. та Шила О.Г. „судова процедура суттєво підвищує рівень захисту прав
та свобод, оскільки містить низку гарантій від свавільного їх обмеження, сприяє винесенню законного та обґрунтованого рішення” [14, с. 148].
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Ще одна формула закріплення судової
процедури для захисту окремої групи прав передбачена у ч. 4 ст. 32 Конституції. Однак конституцієдавець веде мову не про право на судовий захист, а про право кожного спростувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї
сім’ї, вимагати вилучення будь-якої інформації у
судовому порядку.
На відміну від розглянутих вище статей,
які закріплюють загальне правило обмеження чи
позбавлення прав винятково у судовому порядку,
тобто умову такого обмеження чи позбавлення, у
ст. 32 закріплений один із юридичних засобів і
способів захисту реалізації прав.
У вищерозглянутих випадках мова йде про
юридичні гарантії реалізації прав і свобод особи.
У юридичній літературі існує багато визначень
поняття „юридичні гарантії”. На нашу думку, всі
визначення можна об’єднати за елементами, які
вони включають до змісту юридичних гарантій,
тому їх можна охарактеризувати як систему закріплених конституційними нормами юридичних
умов, способів і засобів, які забезпечують реалізацію особою конкретних прав і свобод.
Питання розмежування таких понять як
„юридичні гарантії прав людини” і власне „юридичні права людини” досить складне. Це
пов’язано з тим, що в об’єктивному розумінні і
одні, й другі являють собою систему норм. Отже,
юридичні гарантії та права людини збігаються за
формою. Однак вони відрізняються за суттю.
У суб’єктивному розумінні юридичні гарантії
визначаються як умови, способи і засоби реалізації прав і свобод, а юридичне право – як визначена законом міра можливої поведінки учасника
конкретних правовідносин – носія цього права.
За допомогою ще однієї формули конституцієдавець закріпив право кожного затриманого
оскаржити в суді своє затримання (ч. 5 ст. 29) і
гарантоване кожному право на оскарження в суді
рішень, дій чи бездіяльності органів державної
влади, місцевого самоврядування, посадових і
службових осіб (ч. 2 ст. 55). Указані норми також
не закріплюють права на судовий захист. Такий
висновок пояснюється рядом причин.
По-перше, і в першому, і в другому випадках закріплене чітко визначене право конкретної
особи, відповідно затриманого і особи, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у
сфері публічно-правових відносин.
По-друге, ці права стосуються окремих чітко визначених правовідносин, зокрема, кримінально-процесуальних
та
адміністративноуправлінських.

По-третє, саме право на оскарження в суд
не є самостійним правом, – воно є похідним від
конституційного права на звернення, закріпленого у ст. 40 Конституції України і деталізованого
в Законі України „Про звернення громадян” (далі
– Закон). Звичайно, дія Закону не поширюється
на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільним процесуальним та трудовим законодавством
(ст. 2 Закону). Вказаний закон цікавить нас не з
питань процедури, а винятково з метою визначення понять на законодавчому рівні.
Закон закріплює три види звернень – пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги.
Отже, оскарження в суді, тобто звернення до суду із скаргою, не охоплює всієї повноти права на
звернення, а лише регламентує окремий вид звернення, що полягає у вимозі поновити права і
захистити законні інтереси особи, які порушені
діями (бездіяльністю), рішеннями державних
органів, у тому числі правоохоронних, органів
місцевого самоврядування, установ, організацій,
об’єднань громадян, підприємств, посадових осіб
(ст. 12 Закону).
Отже, незважаючи на те, що в ч. 5 ст. 29 і в
ч. 2 ст. 55 Конституції використані формули закріплення права особи, це право ще не можна
визначити як право на судовий захист у зв’язку з
обмеженістю його змісту.
Подібна ситуація склалась і в юридичній
науці, що пов’язано, на нашу думку, з неоднаковим розумінням права на судовий захист і віднесенням цього інституту в одних випадках виключно до матеріального, а в інших до процесуального права; відсутністю однакових критеріїв
систематизації прав і свобод людини і громадянина; різними підходами до розуміння суду і судового захисту при аналізі та визначенні права
на судовий захист.
Право на судовий захист є похідним від загального права на захист, неоднозначність тлумачення якого впливає на розуміння права на
судовий захист. Зокрема, на думку Фрицького
О.Ф. [23, с. 175] та Шукліної Н.Г. [11, с. 205]
право на захист – це матеріальне суб’єктивне
право правоохоронного характеру, що виникло в
момент порушення регулятивного суб’єктивного
права на стороні потерпілого. На думку ж
В.Ф.Погорілка право на захист є однією з найбільш важливих процесуальних гарантій [17, с.
183]. Звідси і неоднозначність розуміння права
на судовий захист. У першому випадку право на
судовий захист відносять до громадянських прав.
При цьому Фрицький О.Ф. визначає його як
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своєрідну гарантію охорони життя людини з боку держави, основним обов’язком якої є саме
захист життя людини.
Погорілко В.Ф. ж визначає право судового
захисту однією з центральних процесуальних гарантій, що полягає у праві громадян на оскарження в
суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної
влади, місцевого самоврядування, посадових і
службових осіб (ч. 2 ст. 55 Конституції). Крім того,
внаслідок відсутності чіткого закріплення права на
судовий захист у Конституції України та наявність
відповідних, але далеко не повністю визначених
норм у різних законодавчих актах, можна говорити
про неможливість чіткого віднесення цього інституту до певної галузі права.
Сьогодні немає єдиної думки щодо визначення права на судовий захист. Крім того, чинне
законодавство, ведучи мову про право на судовий захист, обмежується в основному лише характеристикою ознак або/і вимог, що висуваються
до суду, або ж принципів, на основі яких повинен
діяти суд. Тому, враховуючи наведені в юридичній
літературі визначення, проаналізувавши чинне законодавство, спробуємо шляхом логічного аналізу
понять дати визначення права на судовий захист.
У першу чергу необхідно зазначити, що
право на судовий захист – це право на певну діяльність спеціально створеного на підставі закону
суб’єкта судової влади – суду, яка спрямована на
забезпечення захисту гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і
громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.
Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя (ст. 1 Закону України „Про
судоустрій України”). Згідно зі ст.124 Конституції та ст. 5 вказаного Закону правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Тобто суд є
єдиним органом держави, який здійснює від її
імені правосуддя.
Відповідно до вищевказаного та з урахуванням ст. 2 зазначеного Закону випливає, що завдання захисту прав, свобод і законних інтересів, у тому числі людини і громадянина, судом виконується
під час здійснення ним правосуддя. Отже, ведучи
мову про діяльність суду із забезпечення захисту
прав і свобод людини і громадянина, ідеться про
здійснення судом правосуддя – розгляду і вирішення конкретних судових справ правовими засобами, які йому надані у судочинстві.
Крім того, у ст. 6 Закону України „Про судоустрій України”, п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини (1950 року),
встановлені певні вимоги до суду, зокрема, він
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повинен бути незалежним, неупередженим і
утвореним відповідно до закону.
Висновки. В цілому погоджуючись з думкою групи науковців [7, с. 6], що право людини
на справедливий судовий захист – це і є право на
правосуддя, ми б хотіли зауважити, що при визначенні юридичних понять, у тому числі права
на судовий захист, правильніше, на нашу думку,
використовувати винятково юридичні поняття,
терміни та категорії й уникати використання філософських термінів, таких як „справедливий”,
які мають відносно визначений характер і
пов’язані з морально-психологічними особливостями кожної окремої людини, а також із
суб’єктивним ставленням сторін судового процесу (позивача і відповідача, потерпілого і правопорушника) до прийнятого судом рішення.
Крім зазначених вище положень, перед
тим як спробувати визначити поняття права на
судовий захист, хотілось би окремо зауважити,
що воно охоплює не лише право на судовий захист порушених чи позбавлених прав, відновлення порушених прав, установлення і визнання
права особи, вирішення конфліктної ситуації
(спору), а також і право на оскарження самого
судового рішення з підстав його незаконності
та/або необґрунтованості.
Отже, враховуючи все вищевикладене, на
підставі аналізу та узагальнення норм вітчизняного і міжнародного права, судової практики,
можна визначити право на судовий захист (правосуддя) як право кожного на відкритий розгляд і
вирішення упродовж розумного строку компетентним, незалежним і неупередженим судом,
утвореним відповідно до закону, конкретної судової справи правовими засобами, наданими суду з метою захисту гарантованих Конституцією
та законами України прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних
осіб, інтересів суспільства і держави, а також
законодавчо закріплена і гарантована можливість
оскарження судового рішення з мотивів його незаконності та/або необґрунтованості.
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IІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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© 2005 р. О.В. Руденко
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВОПОЛОЖНИХ АКТІВ КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА ЄС
Постановка проблеми. Колізійне право
ЄС представлено в трьох основних історичних
документах – Брюссельській Конвенції ЄЕС від 27
вересня 1968 р. про юрисдикцію та примусове виконання судових рішень з цивільних і торговельних справ [1], в однойменній Конвенції в Лугано
(Швейцарія) [2] за участю держав-членів ЄЕС і
держав-членів ЄАВТ від 16 вересня 1988р. і в Регламенті Ради ЄС від 22 грудня 2000 р. про юрисдикцію, визнання та примусове виконання судових
рішень з цивільних і торговельних справ [3].
Ступінь наукової розробки проблеми.
В останні 10 років в Україні та Росії вийшло багато підручників з права Європейського Союзу
[4-7]. Проте найслабшим місцем цих видань є
відсутність глибокого аналізу сучасних тенденцій розвитку колізійного права ЄС. У переважній
більшості з них навіть не згадується така важлива подія, як вихід у світ Регламенту Ради ЄС №
44/2001 від 22 грудня 2000 р. Між тим, саме цей
Регламент у даний час визначає колізійні відносини на територіальному просторі ЄС, замінивши Брюссельську та Луганську Конвенції.
Мета публікації. З метою дослідження сучасних тенденцій розвитку колізійного права ЄС
нами була зроблена спроба провести порівняльний аналіз відповідних документів, виділивши
найбільш стабільні та консервативні положення
та положення, які зазнали найбільш змін.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Вступна частина зазначених документів вирізняється як за метою, яку переслідують їх укладачі,
так і за формою. У Брюссельській та Луганській
Конвенціях виділена преамбула як окрема структурна частина відповідних актів, а в Регламенті
Ради ЄС вступна частина не має назви, хоча за обсягом значно більша, ніж у двох перших актах.
У преамбулі до Брюссельської Конвенції,
зазначається, що сторонами рухало бажання
здійснити умову ст. 220 Установчого договору
про ЄЕС щодо необхідності забезпечення спрощених формальностей у сфері взаємного визнання та виконання судових рішень або трибуналів.
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З цією метою сторони погодились визначити
міжнародну юрисдикцію їх судів, полегшити визнання і запровадити прискорену процедуру виконання рішень.
У преамбулі до Луганської Конвенції відзначається, що сторони керувались передусім
бажанням підсилити встановлений на своїх територіях правовий захист осіб, вважаючи за необхідне визначити з цією метою міжнародну юрисдикцію своїх судів та полегшити визнання і ввести прискорену процедуру виконання судових
рішень. При цьому сторони виходили з тісних
зв’язків між державами–учасницями в галузі
економіки, які були закріплені договорами про
вільну торгівлю між ЄЕС та державами-членами
Європейської асоціації вільної торгівлі. У преамбулі наголошується, що при створені даного документу сторони взяли до уваги Брюссельську
конвенцію1968 р. і Конвенції про приєднання в
ході подальшого розширення ЄС.
Рада ЄС у вступній частині відповідного
Регламенту наводить 29 положень, які висвітлюють актуальність даного акта, принципи, які
лягли в його основу і, навіть ряд технічних моментів його реалізації. Головна мета, яку переслідувала Рада ЄС при виданні даного Регламенту, полягає у підтриманні та розвитку зони свободи, безпеки та справедливості, в межах якої
гарантується вільне пересування людей. Зазначається, що для того, щоб досягти прогресу в створені такої зони, Співтовариство повинно прийняти
серед інших заходів, заходи, які стосуються судового співробітництва в цивільних справах. Наголошується, що даний акт є результатом кропіткої
роботи з перегляду текстів Брюссельської Конвенції 1968 р. та Луганської Конвенції 1988 р.
Брюссельська Конвенція в залежності від
держави-учасниці підписана міністрами іноземних справ, президентами та королівськими особами. Регламент – презедентом Ради ЄС.
У всіх трьох порівнюваних актах сфера застосування визначена в розділі 1. Цей розділ
представлений лише ст.1, тексти якої в порівню-
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ваних документах абсолютно ідентичні. В даній
статті підкреслюється, що відповідні акти застосовуються відносно цивільних та торговельних
справ у суді або трибуналі будь-якої природи.
Вони не поширюється, зокрема, на податкові,
митні та адміністративні справи. В цій же статті
зазначені категорії спорів та рішень, до яких досліджувані акти не застосовуються, в тому числі:
статус або правоздатність фізичних осіб, майнові
права, пов’язані зі шлюбними відносинами, заповіти та успадкування; банкрутства, судові
процеси, які стосуються ліквідації неспроможних
компаній або інших юридичних осіб, судові домовленості, угоди та аналогічні їм процедури;
соціальне забезпечення; арбітраж.
Другим важливим критерієм при аналізі
актів з колізійного права слугує тип прив’язки.
До колізійних норм, які визначаються досліджуваними актами застосовується така прив’язка як
доміциль відповідача (lex domicilii). У сучасній
класифікації ця прив’язка є різновидом
прив’язки за особистим законом (lex personalis).
Останній керується принципом, за яким кожна
держава в межах своєї території здійснює виключну юрисдикцію над всіма особами, речами
та у відношенні всіх зобов’язань, які виникають.
На пріоритетності зазначеного типу
прив’язки у вирішенні колізійних спорів наголошується у ст.2 обох Конвенцій та Регламенту.
Зокрема, проголошується, що особам, які мають
доміциль в державі-члені, не залежно від їх громадянства, висуваються позови в судах цієї держави. Ще в більшій мірі визначальна роль даної
прив’язки закріплена в другому положенні тієї ж
статті: особи, які не є громадянами держави, в
якій вони мають доміциль, підлягають її юрисдикції за правилами, які застосовуються до громадян цієї держави.
Всі три досліджуваних Акти виключають
застосування національних правил про міжнародну юрисдикцію, які історично закріплені в законодавстві деяких держав-членів. У ст.3 окремо
оговорено про не припустимість застосування
цілої низки цих добре відомих нормативноправових актів. У обох Конвенціях вони перераховані безпосередньо в тексті даної статті, а в
Регламенті виділені в додаток І. У Луганській
Конвенції у ст. 3, де перераховуються державичлени, певні національні закони яких не повинні
застосовуватися в судах інших держав-членів, до
їх числа, крім 11 названих у Брюссельській Конвенції, додались деякі норми права Ісландії,
Швейцарії, Швеції та Фінляндії.

При застосуванні прив’язки за доміцилем
відповідача особлива ситуація виникає, коли відповідач не має доміциля в державі-члені. Згідно
ст.4 Конвенцій та Регламенту юрисдикція судів у
цьому випадку визначається законом цієї держави. Проти такого відповідача будь-яка особа, яка
має доміциль в державі-члені, може, незалежно
від громадянства, скористатися діючими в цій
державі правилами юрисдикції, і зокрема тими,
які містяться в ст.3, нарівні з громадянами цієї
держави.
Крім спорів, які визначаються за доміцилем відповідача, як в обох Конвенціях, так і в
Регламенті допускається юрисдикція, яка не підпорядковується цьому типу прив’язки. Так, положення ст. 2 – 6а обох Конвенцій та ст. 2 – 7
Регламенту допускають застосування до осіб, які
мають доміциль в державі-члені, позовів у судах
іншої держави-члена. До їх числа в усіх трьох
Актах віднесені спори про спеціальну, виключну
та пророгаційну юрисдикцію, а також з питань
страхування. Крім того, лише в Регламенті до
цієї категорії окремо віднесені спори по договорах з особистого найму.
У ст.5 §5 досліджуваних Актів наведено
справи, які належать до спеціальної юрисдикції і
за якими особі, яка має доміциль в одній державі-члені, може бути висунутий позов в другій.
Розбіжності в текстах даної статті між Конвенціями та Регламентом полягають у віднесені
до спеціальної юрисдикції, крім зазначених, інших типів договорів.
Так, у п.1ст.5 обох Конвенцій до спеціальної юрисдикції віднесено договори з особистого
найму. При цьому, зазначається, що в справах, які
відносяться до цього типу договорів, позов може
бути висунутий у суді за місцем, де працюючий
переважно виконує свою роботу, або, якщо він не
виконує свою роботу переважно в якій-небудь одній країні, – наймачу може бути висунутий позов у
суді за місцем, де знаходилось або знаходиться
підприємство, яке найняло працівника.
У п.1 ст.5 Регламенту, на відміну від обох
Конвенцій, до спеціальної юрисдикції віднесені
спори, пов’язані з виконанням договорів з продажу товарів та надання послуг. Зазначається,
що місцем суду буде: у випадку продажу товарів
– суд за місцем держави-члена, куди згідно з договором, товари були поставлені, або повинні
були бути поставлені. У випадку надання послуг
– суд за місцем держави-члена, де, згідно з договором, послуги надавались, або повинні були
бути надані. В обох випадках замість зазначених
судів (як альтернатива) може бути застосований
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суд за місцем виконання оскаржуваного зобов’язання.
Крім того, зауважимо, що в Регламенті, починаючи з §2, змінена нумерація статей. Так,
ст.6а Конвенцій замінена на ст.7, хоча тексти цих
статей повністю ідентичні.
Юрисдикція в справах, пов’язаних зі
страхуванням, розглядається в порівнюваних
Актах у § 3. Згідно зі ст.9 Регламенту та ст.8
Конвенцій, страхувач, який має доміциль у державі-члені, може бути притягнутий за позовами
як відповідач: у судах держави, де він має доміциль; в іншій державі-члені – у судах за місцем,
де має доміциль утримувач страхового поліса; у
випадку, якщо він є страхувачем разом з головним страхувачем – у судах тієї держави-члена,
де розглядається позов проти головного страхувача.
Страхувач, який не має доміциля в державі-члені, але має філію, агентство або іншу установу в одній з держав-членів, у спорах, які виникають внаслідок дії цієї філії, агентства або
іншої установи, вважається таким, що має доміциль у даній державі.
При страхуванні ризику відповідальності
або страхуванні нерухомого майна страхувач
може бути додатково залучений як відповідач у
судах за місцем вчинення шкоди (ст.9 Конвенцій
та ст.10 Регламенту). Це застосовується тоді, коли рухоме та нерухоме майно включено в один
страховий поліс і йому завдана шкода в одному і
тому ж інциденті.
Відступ від положень, які наведені в § 3
можливий лише за угодою про підсудність (ст.12
Конвенцій та ст.14 Регламенту). Остання відноситься до договорів про страхування, якщо вони
стосуються одного або більше таких ризиків:
втрата або пошкодження; будь-яка відповідальність; будь-які фінансові втрати; будь-які ризики, пов’язані з вищезгаданими.
Водночас, у Регламенті з’являється нове
доповнення про те, що, окрім перерахованих ризиків, до числа таких ризиків слід віднести усі
великі ризики, визначені Директивою Ради
73/239/ЄЕС, з поправками внесеними Директивами Ради 88/357/ЄЕС та 90/618/ЄЕС та подальшими можливими поправками (п.5 ст.14).
Юрисдикція з договорів зі споживачами
розглядається в § 4. У ст.13 Конвенцій та ст.15
Регламенту чітко визначено, які саме договори
відносити до цієї юрисдикції. Серед них називаються: договір купівлі-продажу товарів на умовах кредиту з розстрочкою оплати; договір займу
з погашенням у розстрочку або будь-який інший
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вид кредиту, наданого для фінансування купівліпродажу товарів, а також будь-який інший договір поставки товарів або надання послуг. В
останньому випадку повинні виконуватись ще
дві умови: перша – в державі, де споживач має
доміциль, укладанню договору передувало або
адресоване йому спеціальне запрошення, або реклама, друга – споживач у цій державі застосував
заходи, необхідні для укладання договору.
Отже, на відміну від договорів про надання
послуг, які віднесені в Регламенті (п.1 ст.5) до
спеціальної юрисдикції, ініціатором укладання
договорів, які підпадають під юрисдикцію в цьому розділі, виступає, перш за все, споживач.
У випадку надання послуг – суд за місцем
держави-члена, де, згідно договору, послуги надавались, або повинні були бути надані.
Наприкінці вищезгаданої статті в Конвенціях, зазначається, що цей параграф не відноситься до договорів перевезення. У Регламенті
до цього положення добавлено нове уточнення:
окрім договору перевезення, який включає в себе
ціну за подорож та проживання.
Згідно зі ст.14 Конвенцій та ст.16 Регламенту, споживач може висунути позов іншій стороні в судах тієї держави-члена, де ця сторона
має доміциль, або в судах тієї держави-члена, де
він сам має доміциль. Інша сторона в договорі
може висунути позов споживачу тільки в судах
тієї держави-члена, де споживач має доміциль.
Якщо в Конвенціях питання юрисдикції з
договорів особистого найму розглядається мимобіжне, в рамках справ зі спеціальної юрисдикції, то в Регламенті юрисдикції з договорів особистого найму присвячений окремий параграф –
(§5). У п.2 ст.18 Регламенту зазначається, що у випадках, коли найманець укладає договір особистого найму з наймодавцем, який не має доміциля в
державі-члені, проте має відділення, агентство чи
іншу установу в одній з держав-членів, наймодавець повинен у спорах, що виникають з діяльності
відділення, агентства чи установи, вважатися таким, що має доміциль у цій державі-члені.
Окрема стаття (ст.19) присвячена питанню
визначення суду, в якому може бути порушено
справу проти наймача, який має доміциль у державі-члені. Це, перш за все, суди держави-члена,
де він має доміциль. В цьому і полягає суттєва
відмінність в особливостях юрисдикції з цих питань в Регламенті порівняно з Конвенціями. Хоча
Регламент не виключає можливості розгляду
цього виду спорів і в судах інших держав-членів,
як це пропонується в п.1 ст.5 обох Конвенцій:
а) у судах того місця, де найманець звичайно
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працює чи в судах місця, де він працював останнім часом; б) якщо найманець не працює і не
працював у якій-небудь одній країні – в судах
місця, де розташувалось чи розташовується підприємство, яке наймало робітника. Проте два
останніх способи визначення юрисдикції з даного виду спорів розглядаються в Регламенті як
альтернативні головному – визначенню місця
суду за доміцилем наймача.
Суттєвим доповненням у Регламенті є положення про те, що наймодавець може розпочати процесуальні дії (судовий процес) тільки в
судах держави-члена, в якій найманець має доміциль (п.1 ст.20). Проте зазначене положення не
повинно впливати на право подати зустрічний
позов у суді, в якому, відповідно до цього параграфа, знаходиться на розгляді вихідний позов
(п.2 ст.20).
Згідно з Регламентом, від положень цього
параграфа можна відступати лише за угодою з
юрисдикцією (ст.21): 1) яка вступила в силу після того, як розпочався спір; 2) яка дозволила найманцю вести процесуальні дії в інших судах, які
не вказані в цьому параграфі.
Виняткова юрисдикція розглядається в §5
Конвенцій та §6 Регламенту. Згідно ст. 16 Конвенцій та ст.22 Регламенту винятковою юрисдикцією, незалежно від доміциля сторін, володіють
такі суди. Які найбільш тісно пов’язані із відповідною справою. Дається їх перелік.
Тексти § 5 Конвенцій та § 6 Регламенту
практично співпадають, за винятком положення,
яке стосується реєстрації чи дійсності будь-якого
патенту, переданого в право власності даної
держави. У Регламенті юрисдикція зі спорів з
цього питання розглядається безпосередньо в
тексті даного документа (п.4 ст.22), а у Конвенціях – у ст.Vd Протоколу №1 про деякі питання
юрисдикції, процедури та виконання, який додається до Конвенцій. Проте і в Регламенті, і в
Конвенціях основна частина положення, яке регулює юрисдикцію з цього питання, приписує,
що без шкоди для компетенції Європейського
Патентного Бюро, встановленої Конвенцією про
Видачу Європейських Патентів, підписаної в
Мюнхені 5 жовтня 1973 р., суди кожної державичлена володіють виключною юрисдикцію, незалежно від доміциля, в справах, які стосуються
реєстрації чи дійсності будь-якого європейського
патенту, переданого у власність цієї держави.
Водночас у Конвенціях відповідна стаття
містить положення про те, що йдеться про патент, який не є патентом Співтовариства згідно з
положенням ст.86 Конвенції про європейський

патент для Загального ринку, підписаної в Люксембургу 15 грудня 1975 р. У Регламенті це зауваження уже упущене.
Пророгація юрисдикції розглядається в §6
Конвенції та § 7 Регламенту. У ст.17 Конвенцій
та ст.23 Регламенту йдеться про пророгацій ні
юрисдикцію, тобто угоди про підсудність. Якщо
сторони, з яких одна чи більше мають доміциль у
державі-члені, погодились про те, що розв’язання будь-яких спорів, які виникли або можуть виникнути між ними у зв’язку з певним правопорушенням, повинно відноситись до юрисдикції
суду або судів однієї держави-члена, то такий
суд або суди користуються винятковою підсудністю. Такого роду угоди, які визначають підсудність, укладаються: а) письмово або з письмовим підтвердженням , або б) у формі, яка відповідає практиці відносин, яку сторони встановили
між собою, або с) у сфері міжнародної торгівлі
або комерції – у формі, яка відповідає загальновизнаному звичаю, який відомий або повинен бути
відомий сторонам і який у цій сфері діяльності широко застосовується і постійно виконується сторонами в контрактах такого типу, укладених в певному вигляді торгівлі або комерції.
У Регламенті порівняно з Конвенціями
з’являється доповнення щодо можливості укладання подібних угод, використовуючи електронні комунікаційні засоби у випадку, якщо вони забезпечують надійну реєстрацію угоди (п.2 ст.23).
Коли пророгаційні угоди укладаються сторонами, жодна з яких не має доміциля в державічлені, суди інших держав-членів не правомірні
розв’язати спори між цими сторонами, якщо
тільки вибрані ними суд або суди не відхили цю
підсудність (п.1 ст.17 Конвенцій, або п.3 ст.23
Регламенту).
З тексту Регламенту, порівняно з Конвенціями, вилучено положення (п.4 ст.17) щодо збереження стороною, лише на користь якої укладені усі пророгацій ні угоди, права звернутися за
позовом в будь-якій інший суд, який має юрисдикцію згідно з відповідними Конвенціями.
Висновки. 1. Сучасне колізійне право ЄС в
основній своїй частині не зазнало суттєвих змін
порівняно з нормативною базою, визначеною в
Брюссельській Конвенції.
2. Головною відмінністю сучасного колізійного права є виокремлення і суттєве вдосконалення
юрисдикції з договорів особистого найму.
3. У Регламенті від 22 грудня 2000 р., який
регулює колізійне право ЄС, збільшена кількість
ризиків у сфері страхування, за якими можуть
бути укладені договори про підсудність.
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4. У Регламенті до юрисдикції з договорів
із споживачами вперше віднесено договір про
перевезення, який включає в себе ціну за подорож та проживання.
5. Регламент, на відміну від Брюссельської
та Луганської Конвенцій, зазнав певного вдосконалення форми: положення протоколів увійшли
в текст документа, натомість з’явилися додатки,
куди ввійшла інформація суто технічного характеру (перелік судів, шаблони документів тощо).
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O.V. Rudenko
COMPARATIVE ANALYSIS OF FUNDAMENTAL DOCUMENTS OF COLLISIONAL LAW
OF THE EUROPEAN UNION
Summary
Comparative analysis of three fundamental documents of collisional law – Convention of Brussels
1968, Convention of Lugano 1988 and Council Regulation of the European Union of December 22, 2002 – is
made. It is shown that in general the collisional law of the European Union is characterized by relatively high
stability. At the same time, some modern aspects of the improvement and specification of the norms of this
field of law are revealed.
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КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Постановка проблеми. Відповідно до Закону України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18.03.2004 р. 1629-IV [1]
однією з пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
є податки, включаючи непрямі. При цьому, адаптація законодавства України у зазначеній сфері має
бути проведена на першому етапі, який розрахований на 2004-2007 роки. Одним із різновидів непрямих податків, правовому регулюванню справляння
якого приділяється значна увага на рівні Європейського Союзу, є акцизний збір. З метою забезпечення дотримання акцизного законодавства, на
рівні Співтовариства розроблено систему контролю за рухом підакцизних товарів та справлянням
акцизного збору. У зв’язку з цим необхідно проаналізувати нормативно-правові акти законодавства ЄС у зазначеній сфері та визначити основні вимоги, яким має відповідати національне законодавство Держав-Членів.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Останнім часом питання гармонізації податкового
законодавства України із законодавством Європейського Союзу все частіше привертають увагу вітчизняних науковців. Зокрема, загальнотеоретичні
та історико-правові аспекти європейського права в
галузі оподаткування досліджувалися Слепцем
В.М. [8]. З приводу наукових досліджень в сфері
непрямого оподаткування за законодавством Європейського Союзу в цілому та справляння акцизного збору зокрема слід звернути увагу на дисертаційне дослідження Ященко К.В. [9] Фахівцем
проведене дослідження основних актів законодавства ЄС в сфері непрямого оподаткування за законодавством ЄС та справляння акцизного збору.
Метою наукової статті є аналіз основних актів законодавства Європейського Союзу, присвячених контролю за справлянням акцизного збору, та
визначення основних вимог, яким має відповідати
національне законодавство Держав-членів ЄС.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Основним документом, покликаним гармонізувати
порядок справляння акцизного збору на рівні ЄС, є
Директива Ради 92/12/ЄЕС “Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають
акцизному збору, а також утримання, переміщення

та контролю за переміщенням таких виробів” від
25 лютого 1992 року [2]. Зазначеною Директивою
встановлені загальні положення щодо справляння
акцизного збору, у тому числі і вимоги щодо здійснення контролю за переміщенням підакцизних товарів та справлянням акцизного збору.
Законодавством ЄС передбачено рух підакцизних товарів між податковими складами. При
цьому, Директивою Ради 92/12/ЄЕС визначено, що
діяльність керуючих податкових складів підлягає
ліцензуванню. З метою реалізації положень Директиви щодо надання дозволів керуючим складами
Європейською Комісією було прийнято Рекомендацію від 29 листопада 2000 року №2000/789/ЕС
[7], що містить основні принципи щодо надання
дозволів уповноваженим керуючим податковими
складами відповідно до Директиви Ради 92/12/ЄЕС
стосовно підакцизних товарів.
Зазначеним документом встановлено основні
вимоги, яких повинні дотримуватися уповноважені
органи держав-членів ЄС при ліцензуванні цих
осіб, зокрема: перелік інформації, яку повинні надавати заявники для отримання дозволу для набуття статусу керуючого податковим складом (передбачено, що таку інформацію можна отримувати
шляхом використання спеціальної форми заяви);
необхідність проведення перевірок документів, а
також приміщень, призначених для використання в
якості податкового складу; запровадження системи
маркування та кодування підакцизних товарів з
метою проведення перевірок запасів зазначених
товарів, їх походження та повного процесу виробництва; інформування національними органами
влади заявника-керуючого податкового складу та
зареєстрованих торговців про національні правила
ведення бухгалтерського обліку з метою забезпечення чіткого аудиту всіх товарів, що отримуються,
виробляються, зберігаються чи відвантажуються;
визначення обов‘язків уповноважених керуючих податкових складів; підстави для відмови у наданні дозволу та підстави для анулювання дозволу.
З метою ідентифікації уповноважених керуючих податкових складів та зареєстрованих торговців підакцизними товарами передбачається присвоєння податкових номерів вказаним особам, а
також створення електронної бази даних, до якої
повинні включатися відомості про зазначених осіб.
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З метою ідентифікації податкових складів передбачено присвоєння їм ідентифікаційних номерів та
ведення відповідного електронного реєстру.
Перелік відомостей, які повинні міститися у
зазначених електронних реєстрах, визначено у Регламенті Ради ЄС від 16 листопада 2004 року
№2073/2004 про адміністративне співробітництво в
сфері справляння акцизного збору [3]. Згідно з
пунктом 2 статті 22 вказаного Регламенту реєстр
повинен включати таку інформацію, яка має бути
доступною для інших Держав-Членів: (а) ідентифікаційний номер, присвоєний уповноваженим органом влади особі, або приміщенню; (с) категорію та
комбіновану номенклатуру щодо підакцизних товарів, які можуть зберігатися або одержуватися
особою, або які можуть зберігатися або надходити
у ці приміщення; (d) ідентифікацію центральної
посередницької установи або установи з акцизного
збору, від якої може одержуватися необхідна інформація; (е) дату видачі, доповнення та місце застосування, дату припинення дії дозволу керуючого складом або зареєстрованого торговця; (f) інформацію що
вимагається для ідентифікації осіб, які повинні виконувати обов‘язки відповідно до статті 15(3) Директиви 92/12/ЄЕС; (g) інформацію, необхідну для ідентифікації осіб, які задіяні випадково у русі підакцизних
товарів, коли така інформація є доступною.
Згідно з пунктом 3 статті 23 Регламенту кожен національний реєстр повинен бути доступним,
виключно для цілей справляння акцизного збору,
для компетентних органів інших Держав-Членів.
Для контролю за рухом підакцизних товарів передбачено використання супроводжувального документа для кожної партії підакцизних товарів.
Такий документ може бути як адміністративним,
так і комерційним. При цьому, комерційний документ повинен мати такі ж самі реквізити, як і адміністративний. Законодавство ЄС визначає обов‘язкові реквізити супроводжувального документа,
порядок його заповнення та використання, а також
підстави для спрощення цієї процедури. Звертаємо
увагу, що форма супроводжувального документа
міститься у додатку до Регламенту Європейської
Комісії №2719/92 від 11 вересня 1992 року про супроводжувальний адміністративний документ для
руху підакцизних товарів [4]. Інструкції щодо заповненню цього документа містяться на зворотному боці його першого примірника.
Згідно зі статтею 19 Директиви Ради
92/12/ЄЕС податкові органи держав-членів інформуються торговцями про відправлені чи отримані
поставки за допомогою вищезазначеного супроводжувального документа. Цей документ складається
у чотирьох примірниках: один примірник зберіга64

ється у відправника; один примірник зберігається у
одержувача; один примірник повертається відправнику на підтвердження виконання операції; один
примірник призначається для компетентних органів держави призначення.
Компетентні органи кожної держави-члена,
що відправляє товари, можуть наполягати на використанні додаткового примірника цього документа
для цілей компетентних органів держави відправлення. Крім того, уповноважені органи Державчленів відправлення та призначення можуть встановити, що інформація, яка міститься у примірниках супроводжувального документа, повинна направлятися їм електронним способом.
Держави-члени пункту призначення можуть
обумовлювати, щоб примірник документа, який повертається відправнику на підтвердження виконання
операції, був засвідчений або підписаний відповідними державними органами. Держави-члени, які застосовують таке положення, повинні інформувати
про це Європейську Комісію, яка, у свою чергу, відповідно інформує про це інші держави-члени.
Якщо товари, що підлягають акцизному збору, надходять, у межах домовленості про податкове відстрочення, до уповноваженого керуючого
складом або до зареєстрованого чи не зареєстрованого торговця, примірник супроводжувального
адміністративного документа або примірник комерційного документа, відповідно заповненого, має
бути повернутий одержувачем відправнику для
підтвердження виконання зобов'язань, не пізніше,
ніж протягом 15 днів після місяця отримання товарів одержувачем.
Проте, не дивлячись на вищезазначені положення, Держави-члени відправлення можуть визначити, що копія примірника, який підлягає поверненню, має бути негайно направлена по факсу
вантажотримувачу, для того, щоб швидко реалізувати гарантію. Однак, це ніяким чином не впливає
на обов‘язок повернути оригінал відповідно до
першого абзацу.
Коли підакцизні товари перевозяться регулярно між двома Державами-членами відповідно до домовленостей про відстрочення сплати акцизного збору, уповноважені органи цих Держав-членів можуть,
за взаємною домовленістю, дозволити процедуру
спрощення супроводжувального документу шляхом
зведеної або автоматичної сертифікації.
Звертаємо увагу, що примірник, що повертається, повинен містити такі необхідні відомості: (a)
адреса податкових органів одержувача; (b) дата та
місце отримання товарів; (c) опис отриманих товарів для перевірки факту відповідності товарів партії тим, що вказані в документі. Якщо факт відпо-
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відності підтверджено, у документі може бути
зроблений напис: “Партію поставки перевірено”; (d)
посилання або реєстраційний номер, виданий, якщо
це доцільно, компетентними органами держави призначення, що використовують таку нумерацію та/чи
письмове свідчення компетентних органів держави
призначення, якщо така держава-член обумовлює,
що примірник, який повертається, має бути засвідчений або підписаний її компетентними органами; (e)
засвідчений підпис одержувача.
Законодавство ЄС також передбачає
обов‘язки уповноважених органів держав-членів
проводити перевірки дотримання акцизного законодавства.
Враховуючи важливість оперативного одержання уповноваженими органами інформації стосовно руху підакцизних товарів, законодавством
ЄС встановлено порядок співробітництва державчленів ЄС щодо взаємного обміну інформацією та
порядок її використання. Регулюванню зазначених
питань присвячений, зокрема, Регламент Ради ЄС
від 16 листопада 2004 року №2073/2004 про адміністративне співробітництво в сфері справляння
акцизного збору [3].
Вказаним Регламентом передбачено, що
держави-члени ЄС повинні здійснювати співробітництво між собою та з Європейською Комісією в
сфері справляння акцизного збору. З цією метою
Регламентом встановлено правила та процедури,
спрямовані на забезпечення співробітництва уповноважених органів влади Держав-Членів та обміну інформацією, які мають допомогти їм у правильному
справлянні акцизного збору. Так, Регламентом встановлено порядок обміну необхідною інформацією
(зокрема, щодо торгівлі підакцизними товарами в
межах Співтовариства) електронними засобами.
Згідно з Регламентом кожна Держава-Член
повинна визначити центральну посередницьку
установу, на яку покласти обов‘язки щодо встановлення контактів з іншими державами-членами в
сфері адміністративного співробітництва. Така
установа повинна виконувати основні обов‘язки
щодо обміну інформацією про рух підакцизних
товарів, зокрема, з обміну відомостями, які містяться в електронному реєстрі, перевірки запитів
до та від інших Держав-Членів. Крім спеціально
уповноваженого органу (центральної посередницької установи) уповноважені органи влади кожної
Держави-Члена повинні також визначити посередницькі департаменти, з метою безпосереднього
обміну інформацією відповідно до цього Регламенту. Уповноважені органи влади повинні забезпечити, щоб перелік цих департаментів постійно оновлювався та був доступний для центральних посе-

редницьких установ інших Держав-Членів. Уповноважені органи кожної Держави-Члена зобов’язані також призначити, відповідно до встановлених нею умов, уповноважених посадових осіб,
які повинні здійснювати безпосередній обмін інформацією відповідно до вказаного Регламенту.
При призначенні таких посадових осіб також необхідно визначити обсяг делегованих повноважень.
Центральна посередницька установа повинна відповідати за оновлення переліку цих посадових осіб
та робити доступним цей перелік для центральних
посередницьких установ інших Держав-Членів. У
Регламенті визначено порядок співробітництва
Держав-Членів через вищезазначені посередницькі
структури. Зокрема, Регламентом регулюється порядок направлення запитів щодо руху підакцизних
товарів та справляння акцизного збору, надання
відповідей на них, проведення необхідних адміністративних процедур та питання присутності під час
їх проведення представників іншої Держави-Члена.
Аналізуючи документи законодавства ЄС,
присвячені контролю за рухом підакцизних товарів
та справлянням акцизного збору, необхідно також
звернути увагу на Рішення №1152/2003/ ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 червня 2003
року щодо комп‘ютеризації руху підакцизних товарів та нагляду [6]. У преамбулі до Рішення вказано, що запровадження комп’ю-теризованої системи є необхідним для удосконалення моніторингу
руху підакцизних товарів, а також для спрощення
самого руху. Вказана комп’ютеризована система
повинна складатися з двох складових частин: складової Співтовариства та складових Держав-Членів.
Координацію запуску обох складових здійснює
Європейська Комісія. Витрати, пов’язані із встановленням та функціонуванням комп’ютеризованої
системи, повинні розподілятися між Співтовариством та Державами-Членами у порядку, встановленому Рішенням.
Рішенням визначено, що Держави-Члени та
Комісія повинні запровадити комп‘ютеризовану систему в межах шести років з моменту набрання чинності цим Рішенням. Враховуючи, що на це потрібен
час, Рішенням також передбачено на першому етапі
удосконалення існуючої паперової системи.
Висновки. На підставі вищевикладеного
можна зробити, зокрема, такі висновки: 1. Загальні
засади контролю за справлянням акцизного збору
визначені у Директиві Ради 92/12/ЄЕС “Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що
підлягають акцизному збору, а також утримання,
переміщення та контролю таких виробів” від 25
лютого 1992 року. 2. Одним із основних принципів
контролю є поєднання дієвого контролю за рухом
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підакцизних товарів з метою забезпечення своєчасності сплати акцизного збору та гарантування вільного руху підакцизних товарів. 3. Для здійснення
контролю за рухом підакцизних товарів законодавством ЄС передбачено ліцензування уповноважених керуючих податковими складами та зареєстрованих торговців, а також податкових складів. У
цьому контексті визначено основні вимоги, яких
повинні дотримуватися уповноважені органи Держав-Членів при ліцензуванні, встановлено вимоги
щодо ведення електронних реєстрів зазначених
осіб та приміщень, визначено перелік інформації,
яка повинна міститися у вказаних реєстрах та порядок її оновлення і використання. 4. Для контролю за рухом підакцизних товарів передбачено використання супроводжувального документа для
кожної партії підакцизних товарів. Такий документ
може бути як адміністративним, так і комерційним.
При цьому, комерційний документ повинен мати
такі ж самі реквізити, як і адміністративний. Законодавство ЄС визначає обов‘язкові реквізити супроводжувального документа, порядок його заповнення та використання, а також підстави для спрощення цієї процедури. 5. Законодавство ЄС також
передбачає обов‘язки уповноважених органів держав-членів проводити перевірки дотримання акцизного законодавства. 6. Враховуючи важливість
оперативного одержання уповноваженими органами інформації стосовно руху підакцизних товарів,
законодавством ЄС встановлено порядок співробітництва держав-членів ЄС щодо взаємного обміну
інформацією та порядок її використання. 7. З метою спрощення адміністративних процедур під час
руху підакцизних товарів та удосконалення контролю за цим процесом, законодавством ЄС передбачено запровадження комп’ютеризованої системи. Зазначена система повинна містити дві складові частини: складова Співтовариства та національні
складові Держав-Членів.
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CONTROL FOR COLLECTION OF AN EXCISE DUTY BEHIND
THE LEGISLATION THE EUROPEAN UNION
Summary
The article is devoted to research of legal regulations of exise duties in European Union and Ukraine. The author
has made analyses of European Union legislation connected with control in the sphere of exise duties. On the basis of
this research the author has defined the main requirements concerning control in the sphere of exise duties.
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ В ДОГОВІРНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. В ст. 3 ЦК України
серед загальних засад цивільного законодавства
окремо виділено свободу договору, яку можна беззастережно визнати принципом договірного права.
Підтвердженням цього слугує зміст ст. 627 ЦК,
згідно з якою відповідно до ст. 6 цього Кодексу
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. Оскільки ж свобода договору стосується лише сфери договірних
відносин, то відповідно ця правова засада має бути
визнана принципом лише договірного права, незважаючи на те, що в ЦК він проголошений загально-цивілістичним принципом.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Поки що ці питання недостатньо досліджувалися
українськими вченими-правознавцями. Найбільш
вагомою науковою працею є дисертаційна робота А.В.Луць «Свобода договору в цивільному
праві України» [7]. На думку А.В.Луць, ст. 6 ЦК
України встановлює лише межі (рамки) свободи
договору, з чим не можна не погодитись в силу
вищенаведених міркувань.
У свій час деякими цивілістами радянського періоду також визнавався як загальноцивілістичний принцип свободи у здійсненні цивільних прав відповідно з їх соціальним призначенням і який знайшов певне опосередковане
відображення в ст. 5 Основ цивільного законодавства СРСР та ст. 5 ЦК УРСР [14, c.26]. Однак
широкої підтримки в наукових колах цей принцип
не отримав, оскільки визнавався атрибутом буржуазного договірного права [4, c.31]. Нині у зв’язку з
безпосереднім закріпленням свободи договору в
кількох статтях нового ЦК неможливо віднайти
аргументи, які могли б заперечити його існування в
новітньому цивільному праві. Однак і відтепер
можлива його особлива інтерпретація.
Так, Н.С.Кузнєцова лише називає серед
принципів закріплених в ст. 3 ЦК свободу договору, але в подальшому не розкриває його зміст,
а піддає детальному аналізу принцип диспозитивності, який на її думку, у традиційному сенсі
визначає модель поведінки учасника цивільних
відносин, яка дозволяє відійти їм від нормативної моделі і передбачити інші правила. Однак

розробники нового ЦК відмовилися від такого
занадто звуженого розуміння диспозитивності у
договірних зобов’язаннях і передбачили у ст. 6
ЦК інші підходи. За цією статтею, зокрема, сторони можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд, якщо інше не визначено
імперативними приписами актів цивільного законодавства [6]. Викладена позиція Н.С.Кузнєцової не викликала б ніяких заперечень, якщо б не
звертати увагу на застереження в ст. 627 ЦК про
те, що відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони
є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору. Наявність
такої відсилочної норми до ст. 6 ЦК дає підстави
вважати, що начебто остання визначає правові
засади свободи договору, що дещо не так, адже
насправді в ст. 6 визначається лише один із аспектів свободи договору в частині співвідношення
нормативного і договірного регулювання, в якому Н.С.Кузнєцова вбачає ознаки принципу диспозитивності. Відтак з огляду на це можна припустити, що автор розмежовує принципи свободи та диспозитивності як самостійні.
М.Сібільов оцінюючи правила ст. 6 ЦК
щодо співвідношення закону і договору зазначив, що положення актів цивільного законодавства мають тлумачитися як диспозитивні, крім
випадків, коли в них прямо вказано на неможливість для сторін у договорі відступати від положень цих актів або коли це випливає з їх змісту
або із суті відносин між сторонами [13]. Відповідно автор підтримав точку зору З.В.Ромовської,
яка стверджує, що співвідношення питомої ваги
імперативних і диспозитивних норм ЦК вирішує
на користь останніх [12, c.42]. Натомість
В.В.Луць зазначає, що статті 6 і 627 ЦК не розкривають повністю змісту принципу свободи
договору [9]. Отже, В.В.Луць уникає виділення
принципу диспозитивності, вбачаючи у змісті ст.
6 ЦК наявність елементів принципу свободи договору. Отже існує непевність між юристами в
оцінці правової природи свободи договору та
диспозитивності в договірному праві.
Як нам вважається, ці дві правові категорії
є дуже близькими, хоч і не завжди можуть повністю співпадати. Не випадково видатний російський вчений В.П.Мозолін зауважив, що з понят-
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тям свободи договору, яке розкривається у ст. 1
ЦК РФ як право громадян і юридичних осіб вільно
встановлювати свої права і обов’язки на основі договору і у визначенні будь-яких не суперечних законодавству умов договору, досить тісно пов’язано
поняття диспозитивних норм, широко застосовуваних в цивільному законодавстві [5, c.29]. Однак
автор, на жаль, не запропонував свого конкретного
бачення «пов’язаності» цих понять.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вирішуючи цю проблему насамперед необхідно очевидно враховувати, що диспозитивність
здійснення цивільних прав на свій розсуд і наявність диспозитивних норм – різноплощинні правові явища, оскільки останні закладають правові
підвалини для диспозитивної поведінки учасників цивільних правовідносин, які врешті-решт
закріплюють ідею диспозитивності як визначальної засади побудови договірного права, а також забезпечують учасникам договірних відносин можливість вільного вибору моделі їх поведінки в межах, наданих цими диспозитивними
нормами. Відтак можна зробити висновок, що
нормативно закріплена диспозитивність є водночас елементом реалізації принципу свободи договору. Власне таким є положення ст. 6 ЦК. Тому з огляду на сказане є некоректною конструкція ст. 627 ЦК, яка визначає свободу договору
таким чином, що повністю базується на положеннях ст. 6 ЦК, яка, як вже було доведено вище, є лише одним із складових елементів функціонування принципу свободи договору. Крім
всього, в статтях 6 і 627 ЦК допущена юридична
помилка в тій частині, в якій закладається правило про співвідношення актів цивільного законодавства і договору та дію принципу свободи з
врахуванням ЦК та інших актів цивільного законодавства. В цих статтях не враховано, що договірні відносини можуть регулюватися як актами
цивільного законодавства, так іншими актами
законодавства (сімейного, земельного тощо).
Відтак, з врахуванням здійсненого аналізу положень статей 3, 6, 627 ЦК, правової природи та
змісту принципу свободи договору ст. 627 ЦК
могла б бути позбавлена вищезгаданої юридичної некоректності за умови викладення її в наступній редакції: «Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог ст. 6
та вимог інших статей цього Кодексу, інших
актів законодавства, звичаїв ділового обороту,
вимог розумності та справедливості».
В цивілістичній літературі дається різне визначення принципу свободи договору. Однак в усіх
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випадках визначальним має бути правило римського приватного права про те, що договір не може
виникати всупереч волі сторін, а відтак вона має
бути лише виявом взаємної згоди [11, c.198-199].
Спроби розкрити зміст принципу свободи
договору робилися і в радянський період. Так, на
думку Ф.І.Гавзе, свобода договору полягає у наступному: 1) договір – це вільне погодження волі
суб’єктів; 2) об’єктом договору може бути будьякий предмет або дія; 3) умови договору цілком
визначаються волею сторін; 4) форма укладення
договору цілком залежить від розсуду сторін; 5)
розірвання договору може відбуватися на вимогу
однієї зі сторін; 6) наслідки невиконання договору, якщо вони обумовлені у самому договору, не
можуть змінюватися судовими органами; 7) відповідальність за невиконання договору має бути
суто цивільною [1, c.289; 2, c.231].
Перераховані ознаки чи елементи свободи
договору багато в чому прийнятні і нині, оскільки це було обумовлено лібералізацією економічного товарообігу, введенням нової економічної
політики (НЕП), від якої досить швидко влада
відмовилася, а на зміну їй в економічну політику
були привнесені адміністративно-командні методи управління економікою, які стали пануючими і в договірних відносинах, особливо між
соціалістичними організаціями. Відтак і свобода
договору в соціалістичній економіці виявилася
деформованою [3, c.46].
В пострадянський період активізувалися
дослідження принципів цивільного права. Так,
О.О. Мережко обґрунтував думку про те, що
юридичний зміст принципу свободи зводиться
до: а) свободи суб’єктів на свій розсуд укладати
договір; б) свободи сторін договору визначати
його зміст шляхом взаємної згоди; в) обов’язку
сторін при укладенні договору враховувати суспільні та державні інтереси, які виражені передусім у нормах публічного права; г) обов’язковості
добросовісного виконання договору [10, c.169].
З огляду на те, що цю думку автор висловив ще до прийняття нового ЦК України, визначені ним елементи принципу свободи договору
досить вдалі. Інша справа, що названий ним
обов’язок при укладенні договору враховувати
суспільні та державні інтереси не є проявом свободи договору, а швидше за все є її обмежувальним механізмом, а тому він не знайшов свого
адекватного закріплення в такому сенсі.
Надзвичайно широко визначив свободу договору російський юрист С.А.Денисов, який на
основі аналізу положень нового Цивільного кодексу РФ виділив такі елементи договірного пра-
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ва: 1) право учасників цивільного обороту самостійно вирішувати, чи слід їм укладати договір,
чи ні; 2) громадяни та юридичні особи є вільними у виборі контрагента за договором; 3) у процесі досягнення згоди сторони є юридично рівноправними одна щодо одної; 4) самостійність
сторін в ході укладення договору визначати вид
(різновид) договору, якому вони хочуть підпорядковувати свої правовідносини; 5) право сторін укласти договір, в якому є елементи різних
договорів, передбачених законом або іншими
правовими актами (змішані договори); 6) право
сторін вести переговори з метою досягнення
угоди будь-якими правовими способами і без
обмежень у часі, а також вирішувати, продовжувати їм переговори чи ні; 7) регулювання відносин суб’єктів за зобов’язанням переважно диспозитивними нормами, які діють тільки у випадках,
коли інше не передбачено в самому договорі,
розробленому сторонами; 8) значне розширення
свободи учасників договору, оскільки ЦК РФ
зокрема, наділив загальною правоздатністю комерційні організації, а також розширив правоздатність громадян, давши їм можливість здійснювати підприємницьку діяльність; 9) істотне
розширення сфери застосування договору, включаючи питання інтелектуальної власності, біржової та банківської діяльності, обігу цінних паперів, страхування, використання застави тощо;
10)розширення кола об’єктів, з приводу яких
можливе укладення договору (нерухомість, майнові права, інформація тощо) [2].
Наведений автором перелік елементів свободи договору не можна визнати вдалим та продуманим. По-перше, розташовані вони несистемно, без врахування особливостей того чи іншого етапу розвитку договірних відносин; по-друге,
недоречно до свободи договору автор відносить
рівноправність сторін в укладенні договору,
оскільки вона є проявом дії загального принципу
рівноправності суб’єктів цивільних правовідносин; по-третє, окремі з зазначених елементів мають досить віддалене значення до принципу свободи, наприклад, право сторін вести переговори
про укладення договору без обмеження в часі.
Занадто звужене розуміння принципу договірної свободи запропонував А.М. Статівка, на думку якого під ним необхідно розуміти укладення
договору будь-якого змісту з метою реалізації
суб’єктами своїх індивідуальних інтересів [15].
Однак особливий інтерес викликає зміст
принципу свободи договору, запропонований
А.В. Луць. Вона вважає, що хоч ст. 627 нового
ЦК України названо «Свобода договору», проте

в ній не повністю розкривається зміст договірної
свободи в цивільному праві. Крім можливості
вибору контрагента та визначення змісту договору, свобода договору включає також: а) вільний
вияв волі особи на вступ у договірні відносини;
б) свобода договору у виборі сторонами форм
договору; в) право сторін укладати як договори,
передбачені законом, так і договори, які законом
не передбачені, але йому не суперечать; г) право
сторін за своєю угодою змінювати, розривати
або подовжувати дію укладеного ними договору;
д) визначати способи забезпечення договірних
зобов’язань; е) право встановлювати форми (міри) відповідальності за порушення договірних
зобов’язань тощо. Зазначені аспекти договірної
свободи закріплені іншими положеннями цивільного законодавства, але в узагальненому вигляді мають розкривати зміст поняття свободи
договору [8, c.47].
Автором досить вдало визначені окремі
елементи, що мають характеризувати свободу
договору. Інша справа, що не на усіх етапах договірних відносин можна говорити про дію перерахованих елементів свободи договору. Наприклад, обмежену сферу дії має право сторін встановлювати способи забезпечення договірних зобов’язань. Більше того, це право співпадає з загальним елементом свободи договору, згідно з
яким сторони можуть укладати будь-які договори, які не суперечать закону. Крім того, право
сторін на вибір форми договору вимагає застереження, адже ці форми однозначно визначені
законом, відтак сторони можуть у певних випадках диспозитивно обрати форму договору, але
ту, яка визначена законом. Тобто є більше підстав констатувати факт наявності у цих ситуаціях ознак диспозитивної поведінки. Так, у ч. 1 ст.
205 ЦК прямо зазначається, що правочин може
вчинятися усно або в письмовій формі і його
сторони мають право обирати форму правочину,
якщо інше не встановлено законом. При цьому,
як свідчить аналіз норм ЦК, переважна частина
правочинів мають вчинятися у письмовій формі
(ст. 208 ЦК) або у письмовій формі з нотаріальним посвідченням (ст. 209 ЦК). Більше того, недотримання вимог закону щодо форми правочину
може спричинити для сторін відповідні негативні
правові наслідки (визнання його недійсним, позбавлення його учасників права посилатися на підтвердження цього факту на свідчення свідків).
Висновки. За таких обставин говорити про
свободу сторін у виборі форми договору було б
дещо некоректно. Така свобода має «коригований»
характер. Вимагає уточнення також висновок ав-
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тора про те, що елементом свободи є право встановлювати форми (міри) відповідальності за порушення договірних зобов’язань, адже цивільна
відповідальність не єдиний прояв можливих негативних правових наслідків порушення договору. Крім того, необхідно враховувати, що сторони можуть не лише на свій розсуд визначати форми (міри) цивільної відповідальності, але і розмір (обсяг) застосовуваних санкцій.
Список літератури
1. Гавзе Ф.И. Договор по Гражданскому
кодексу // Еженедельник сов. Юстиции. -1923. №
13. –С. 289.
2. Денисов С.А. Некоторые общие вопросы
о порядке заключения договора // Актуальные
проблемы гражданского права / Под ред. М.И.
Брагинского. – М.: Статут, 1998. –С. 231-235.
3. Договор в народном хозяйстве: вопросы
общей теории // М.К. Сулейменов, Б.В. Покровский, В.А. Жакенов и др. –Алма-Ата: Наука,
1987. –С. 46.
4. Иоффе О.С. Советское гражданское
право. –М.: Юридическая литература, 1967.
5. Комментарий к гражданскому кодексу
Российской Федерации, части первой / Под ред.
Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. –М.: ЮрайтИздат, 2003.

6. Кузнєцова Н. Принципи сучасного
зобов’язального права // Українське комерційне
право. -2003. -№ 4. –С. 9-17.
7. Луць А.В. Свобода договору в
цивільному праві України // Автореферат дис…
канд. юр. наук. –К., 2001. -18с.
8. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві. –К.: Школа, 2004.
9. Луць В.В. Проблеми договірного
регулювання майнових відносин за новим
Цивільним та Господарським кодексами України
// Українське комерційне право. -2003. -№ 4. –С.
21-32.
10.Мережко А.А. Lex mercatoria: теория и
принципы транснационального торгового права.
К.: Таксон, 2002.
11.Підопригора О.А. Основи римського
приватного права. Підручник для студентів
юрид. вузів та факультетів. –К.: Вентурі, 1997.
12.Ромовська З. Проблеми загальної теорії
права у проекті ЦК України // Кодифікація
приватного (цивільного) права. –К., 2000. –С. 42.
13.Сібільов М. Базові моделі регулювання
договірних відносин за новим Цивільним
кодексом України // Українське право. -2003. -№
4. –С. 17-20.
14.Советское гражданское право / За ред.
О.А.Красавчикова. –М.: Высшая школа, 1968. –
Т. 1. –С. 26.
15.Стативка А.Н. Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка. –
Харьков: Право, 1997. –С. 136-143.

Стаття надійшла до редколегії 18 вересня 2005 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії О.В.Гетманцевим.
S.M. Berveno
GENERAL BASES OF A PRINCIPLE OF FREEDOM IN CONTRACTUAL LAW OF UKRAINE
Summary
In the article the general bases of a principle of freedom in the conventional law of Ukraine are
analyzed, its place and role in system of principles of the civil law is investigated.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
Постановка проблеми. Одним з основних
принципів страхування є принцип передання та
перерозподілу страхового ризику. Передання
ризику відбувається в тому разі, коли страхувальник звертається до страхової компанії з метою
захисту власного страхового інтересу на випадок
настання певних негативних подій в його житті
чи діяльності. Однак, якщо розмір страхового
ризику, запропонованого страхувальником, настільки великий, що страховик не в змозі його
забезпечити в силу недостатності капіталу, то
страховик може відмовитись від страхування.
Натомість, щоб залишити за собою хоча б частину ризику і не втратити страхувальника, страховики можуть використати аналогічну схему захисту своїх майнових інтересів – тобто механізм
страхування. Такий спосіб захисту називається
перестрахуванням і є частиною основного принципу страхування – перерозподілу ризику. Подібний механізм є особливо актуальним для національних страховиків, які через свою низьку фінансову місткість дуже часто не спроможні здійснювати повноцінну страхову діяльність без перестрахування [12, с.132].
Слід зауважити, що існування та використання механізму перестрахування зумовлює виникнення великої кількості як теоретичних, так і
практичних дискусійних питань. Справа в тому,
що згідно із чинним вітчизняним законодавством
перестрахування не визнається окремим самостійним видом страхування. Так, статтею 4 Закону України “Про страхування” передбачено існування лише трьох видів страхування – особистого, майнового та страхування цивільної відповідальності, не дивлячись на те, що згідно ст. 12
цього ж Закону перестрахуванням є страхування
одним страховиком на визначених договором
умовах ризику виконання частини своїх обов’язків перед страхувальником у іншого страховика.
Отже, саме відсутність належного врегулювання
відносин перестрахування, а також невизначеність правової природи перестрахування зумовлюють необхідність подальшого глибокого наукового дослідження даного питання.
Ступінь наукової розробки проблеми. Не
дивлячись на те, що загалом інституту страхування науковцями приділяється досить значна
увага, перестрахування не отримало належного

наукового обґрунтування. В більшості своїй теоретичні напрацювання носять загальний та дещо
“навчальний” характер, оскільки в основному
викладені у навчальних посібниках і підручниках
зі страхування для студентів юридичних та економічних вузів. Серед авторів подібних вітчизняних та російських видань можна відзначити
С.С.Осадця,
О.К.Шихова,
Ю.Б.Фогельсона,
Л.І.Рейтмана,
К.В.Шелехова,
В.Д.Бігдаша,
І.Т.Балабанова, А.І.Балабанова, О.Б.Крутіка,
Т.В.Нікітіну та ін.
Певну роль у заповненні існуючої прогалини у дослідженні інституту перестрахування
відіграють окремі наукові публікації у періодичних виданнях. Так, наприклад, К.Ю.Бубнова вирішуючи питання про правову природу договору
перестрахування, прийшла до висновку, що він є
різновидом договору майнового страхування, а
не самостійним цивільно-правовим договором [7,
с.366-367]. С.В.Дєдіков у своїх публікаціях вказує на самостійність договору перестрахування і
роз’яснює особливості його укладення на “оригінальних умовах” [10]. Принцип “оригінальних
умов” полягає в тому, що “відповідальність” перестраховика перед перестрахувальником обумовлена умовами договору страхування, тобто
вона ідентична “відповідальності” страховика
(враховуючи практику страхових правовідносин,
термін “відповідальність” вжито у значенні
обов’язку страховика щодо виплати страхового
відшкодування). Більше того, страхові ризики
приймаються в перестрахування на тих самих
умовах, які застосовуються при їх прийнятті у
прямому страхуванні.
Мета статті. В даній статті автор спробував визначити особливе місце інституту перестрахування в галузі цивільного права України, а
також розкрити специфічний механізм його застосування в сучасних ринкових умовах економіки України. Складний характер форм укладення
договору перестрахування, серед яких прийнято
виділяти факультативне (необов’язкове) та облігаторне (обов’язкове) перестрахування, а також спеціальний метод перерозподілу ризику (пропорційне та непропорційне перестрахування) зумовлюють необхідність їх детального дослідження та обґрунтування для більш ефективного застосування
інституту перестрахування на практиці.
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Виклад основного матеріалу. Перший
крок щодо нормативного визначення перестрахування як самостійного інституту цивільного
права був зроблений із прийняттям у березні
1996 року Закону України “Про страхування”.
Правда, в законі місце перестрахування у системі
страхування так і не було визначене. Більше того, перестрахуванню було присвячено лише одну
статтю. На підставі Закону 24 жовтня 1996 року
Кабінетом Міністрів України було затверджене
Положення про порядок здійснення операцій з
перестрахування, що проіснувало до 4.02.2004 р.,
коли Кабінетом Міністрів України був затверджений новий Порядок та вимоги щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента.
Однак, не дивлячись на вище зазначені
правотворчі заходи, більшість питань, пов’язаних з особливостями реалізації механізму перестрахування, а точніше формами та методами
його здійснення, досі залишаються невизначеними. Саме тому Україна була змушена запозичити
конструкції та особливості врегулювання перестрахувальних операцій у країн із розвинутою
системою перестрахування. Досвід останніх переконує у тому, що перестрахування займає
окреме місце у системі страхування, а тому до
нього не можуть застосовуватись закони про договір страхування. Так, наприклад, в законах про
договір страхування Німеччини, Швейцарії, Австрії, Франції, Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії
передбачено, що до договорів перестрахування
норми про договір страхування не застосовуються [14, с.12-13]. При цьому закони про договір
перестрахування в цих країнах відсутні [13, с.49].
В той же час, у Великобританії, Киргизії та деяких інших країнах договір перестрахування
традиційно розглядається як різновид договору
страхування. Як наслідок до нього застосовуються правила, сформульовані для договорів страхування [13, с.48-49]. Нарешті, у таких країнах, як
Росія, Білорусія, Вірменія, Таджикистан, Узбекистан до договору перестрахування застосовуються правила про договір страхування підприємницького ризику, якщо договором перестрахування
не передбачено інше.
Отже, очевидно, що в Україні та багатьох
інших зарубіжних країнах взаємовідносини сторін у перестрахуванні регулюються здебільшого
диспозитивними нормами цивільного права, а
окремі їх аспекти взагалі не визначені законами
чи іншими правовими актами. Як наслідок подібні відносини регулюються найчастіше звичаями
ділового обороту та договорами перестрахування
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у кожному конкретному випадку [5, с.186]. Подібна ситуація призводить до того, сторони користуються повною свободою договору, і це дозволяє їм обрати обсяг перестрахувального покриття
у відповідності з особливими вимогами прямого
страховика і найбільш зручну форму договору. З
цього приводу ще В.К.Райхер вказував, що цивільно-правове регулювання перестрахувальних
відносин засноване майже виключно на договорах перестрахування. Цивільне законодавство, як
правило, утримується від нормування цих відносин, які розгортаються без участі “широкого публіки”, у вузькій діловій сфері досвідчених страхових професіоналів [15, с.143].
Разом з тим, слід зазначити, що окрім цивільно-правових норм на відносини перестрахування впливають адміністративно-правові норми, які встановлюють порядок реєстрації та ліцензування діяльності перестрахувальних організацій, повноваження державних органів з нагляду за
діяльністю перестрахувальних організацій, обмеження на поточні валютні операції, норми податкового права і деякі інші. Проте практика їх застосування виходить за рамки досліджуваної теми.
У зв’язку із тим, що договір перестрахування виступає в якості основного джерела перестрахувальних відносин, необхідним елементом
дослідження даної проблеми є з’ясування специфічних рис цього договору.
Економічною сутністю всіх страхових відносин є формування страховиками за рахунок внесків страхувальників спеціальних грошових фондів, із коштів яких надалі й здійснюється компенсація збитків, завданих страхувальникові внаслідок
настання страхового випадку. Тут відбувається
первинне накопичення коштів і первинний розподіл ризику між суб’єктами правовідношення.
В свою чергу при перестрахуванні відбувається перерозподіл вже сформованих страхових
фондів і, відповідно, вторинний перерозподіл
того ж по-суті страхового ризику. Таким чином,
якщо об’єктом страхування завжди виступають
майнові інтереси осіб, пов’язані з життям, майном чи цивільною відповідальністю, то об’єктом
перестрахування завжди виступає виключно ризик виплати страхової суми (відшкодування).
Іншими словами, “пряме страхування здійснюється або від всіх небезпек, або від визначених, і
перелік яких достатньо широкий, а перестрахування захищає лише від одного ризику – від настання страхового випадку за основним договором страхування” [10, с.36].
Отже, якщо об’єктом договору перестрахування є ризик виплати страхової суми за ори-
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гінальним договором страхування при настанні
випадків, передбачених оригінальним договором
страхування, закономірно виникає питання: “що
слід вважати страховим випадком за договором
перестрахування?” З цього приводу В.І.Серебровський зазначав, що “поняття “страхового випадку” є надзвичайно важливим для страхового
права ... оскільки, тільки з настання страхового
випадку приходиться говорити про реалізацію
страхового право відношення в розумінні виконання основної його функції – виплати страховиком страхової суми” [17, с.126].
Згідно із Законом України “Про страхування” страховий випадок – це подія, передбачена договором страхування або законодавством,
яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми
(страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі [2, Ст.8]. Одразу слід визнати, що таке визначення досить
важко пристосувати до договору перестрахування. Зважаючи на це, визначити страховий випадок за договором перестрахування можна, виходячи із самого поняття перестрахування, яке розкрито в ст.12 Закону України “Про страхування”
та ст.987 Цивільного кодексу України. Отже, перестрахування – це страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини
своїх обов’язків перед страхувальником у іншого
страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він
зареєстрований. Зміст наведених статей закономірно повинен привести нас до висновку, що страховим випадком при перестрахуванні слід вважати
безпосередньо факт виконання страховиком своїх
зобов’язань перед страхувальником, а точніше виплата страхової суми (відшкодування).
Закономірно, що в науковій літературі питання про зміст страхового випадку в перестрахуванні вирішується неоднозначно. Так, наприклад, до аналогічного висновку про зміст страхового випадку за договором перестрахування у
своїх дослідженнях прийшли С.В.Дєдіков [10,
с.35-36], О.О.Пірожков [13, с.50, 56], М.І.Брамінський [6, с.170], К.Ю.Бубнова [7, с.355] та
деякі інші правознавці. На думку противників
подібного висновку, страховим випадком виступає подія, яка виражається в самому факті настання вказаного в оригінальному договорі страхового випадку (наприклад, при особистому
страхуванні – це смерть страхувальника чи застрахованої особи; при майновому – загибель чи

пошкодження майна і т.д.). Аргументи, які наводяться прибічниками такої позиції виглядають
наступним чином. По-перше, навіть якщо подія
була визнана страховим випадком, це ще не
означає, що страховик виплатить страхове відшкодування, оскільки у страхувальника існують
також зустрічні зобов’язання: сплатити страхову
премію, повідомити достовірну інформацію про
об’єкт страхування і т.п. По-друге, страховий
випадок повинен відбутися в період дії договору
страхування. По-третє, в договорі (правилах)
страхування, зазвичай, існують виключення із
страхового покриття, наприклад, настання страхового випадку внаслідок впливу ядерного вибуху, військових дій та ін. Виплата страхового відшкодування не проводиться також і в тому разі,
якщо розмір збитків не перевищує розміру франшизи, вказаної в договорі страхування. Відповідно, не можна говорити про еквівалентність понять “страховий випадок” і “виплата страхового
відшкодування”. Тобто наявність страхового випадку – це необхідна, але все ж таки недостатня
умова виплати страхового відшкодування.
На нашу думку, подібне розуміння страхового випадку за договором перестрахування може призвести до наступного. Якщо врахувати,
що договори перестрахування традиційно закінчуються одночасно із оригінальним договором
страхування, то у недобросовісного перестраховика з’являється законна підстава нічого не виплачувати перестрахувальникові, якщо той здійснив страхову виплату поза межами строку страхування, навіть коли страховий випадок мав місце в період дії страхування [9, с.44].
Аналіз наведених позицій приводить до
висновку, що, виходячи із змісту ст.987 Цивільного кодексу України та ст.12 Закону України
“Про страхування”, страховим випадком за договором перестрахування необхідно визнати факт
виплати страховиком страхового відшкодування
за основним (оригінальним) договором страхування. Подібний висновок є закономірним, якщо
врахувати те, що страховик перестраховує не
певну подію, а ризик виконання ним своїх зобов’язань перед страхувальником. Таким чином,
до тих пір, поки страховик не виплатить страхувальникові страхову суму, він не має права вимагати сплати йому відповідних сум пере страховиком [6, с.170].
Наступна особливість договору перестрахування розкривається через спеціальні принципи, на підставі яких він укладається. Зокрема,
мова йде про принцип “наслідування долі” та
принцип “дотримання рішень і дій страховика”.
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Перший принцип орієнтований на підкорення
перестраховика об’єктивним обставинам, які
пов’язані з перестрахованим ризиком, а саме таким обставинам, що не залежать від волі перестрахувальника [11, с.53]. В свою чергу другий
принцип означає, що перестраховик зв’язаний
рішенням перестрахувальника про виплату страхового відшкодування і повинен відшкодувати
перестрахувальникові частину виплаченого ним
страхового відшкодування особі, на користь якої
був укладений договір страхування, якщо перестрахувальник прийняв таке рішення [7, с.358].
Не дивлячись на те, що наведені принципи
не закріплені у чинному законодавстві, вони досить ефективно діють у практиці перестрахування і отримали ґрунтовну наукову розробку. Так,
на підтвердження дієвості принципу “дотримання рішень та дій страховика” Ю.Б.Фогельсон зазначає, що якщо перестраховик не буде дотримуватись рішень та дій прямого страховика, то у
нього фактично з’являється можливість безпосередньо приймати участь у врегулюванні питань
відповідальності за прямим договором [18, с.99].
Це, на його думку, суперечить основоположному
принципу перестрахування, згідно з яким страховик, який уклав договір перестрахування, залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі (аналогічне положення міститься також у п.2 ст.987 ЦК України).
Дійсно, позиція Ю.Б.Фогельсона зрозуміла
і справедлива з точки зору перестрахувальника.
Більше того, слід погодитися і з тим, що на практиці принцип слідування рішенням та діям перестрахувальника найчастіше реалізується в облігаторному (обов’язковому) перестрахуванні, в
рамках якого перестраховик по-суті позбавлений
реальної можливості оцінювати всі рішення та
дії перестрахувальника через відсутність необхідних для цього відомостей (до речі такі відомості перестрахувальник надавати не зобов’язаний). Одночасно слід підкреслити, що
облігаторне перестрахування саме завдяки принципу слідування рішенням та діям перестрахувальника за своєю суттю наближається до певної
форми фінансової гарантії. Справа в тому, що перестраховик не здійснює оцінку кожного із автоматично перестрахованих ризиків, не розслідує страхових випадків, а по-суті лише надає контрагенту
свій капітал, тобто свої фінансові гарантії на той
випадок, коли обсяг перестрахованих ризиків за
звітний період виявиться збитковим.
В той же час, згідно ст.1 ЦК України всі
учасники цивільних правовідносин є юридично
рівними і незалежними, а тому набувають та ре74

алізовують свої цивільні права на підставі вільного волевиявлення та власного інтересу. Цілком
очевидно, що наведений вище принцип слідування рішенням та діям перестрахувальника суперечить центральному принципу цивільного
права. Разом з тим, перестраховик вправі обрати
для себе не лише облігаторне (обов’язкове) перестрахування, але й факультативне, тобто добровільне перестрахування, в рамках якого обидва
суб’єкти перестрахувальної діяльності вільні як у
передачі, так і в прийнятті ризику. Більше того,
сторони дуже часто самі вводять у текст договору факультативного перестрахування цілий ряд
обмежень відповідальності перестраховика. Тому, як бачимо, категоричної суперечності між
наведеними принципами немає.
Значний інтерес для з’ясування сутності
договору перестрахування становить особливий
порядок розрахунку премій. Цілком очевидно,
що для страховика важливо знати вартість перестрахування, оскільки ці витрати повинні бути
враховані ним при визначенні розміру страхової
премії за прямим договором страхування. Подібні дії страховика зумовлені тим, що страхувальник
ні за яких умов не може бути стороною договору
перестрахування (на відміну, наприклад, від співстрахування), і тому за рахунок сплати страхувальником премії страховик в змозі компенсувати всі
свої витрати на ведення страхової справи (в тому
числі й витрати на перестрахування).
Способи розрахунку премій по перестрахуванню розрізняються для пропорційного та
непропорційного перестрахування. Розрахунок
премії за договором перестрахування для пропорційного покриття досить простий: “премія визначається як певна фіксована частка, премії та
збитки розділяються в даній пропорції” [19]. Однак простий поділ прямих премій є неприпустимим для прямого страховика, адже він несе витрати на огляд об’єкта страхування, на рекламу,
а також повинен сплачувати комісійні страховим
брокерам тощо. В свою чергу перестраховик не
несе таких витрат. Щоб врівноважити подібну
ситуацію, за договором перестрахування на перестраховика покладається обов’язок виплачувати прямому страховикові (перестрахувальникові)
додаткові комісійні, які є частиною оригінальної
страхової премії. В цьому і проявляється особливість договору перестрахування, оскільки чинним законодавством такий обов’язок перестраховика взагалі не передбачається. Більше того,
навіть якщо застосувати аналогію і порівняти
договір перестрахування з договором страхування, то виявиться що страховик повинен платити
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страхувальникові за те, що той укладає з ним договір, а не навпаки [7, с.359].
У випадку непропорційного перестрахування кінцева вартість для перестраховика стає
відомою лише після оплати всіх претензій, а це
може зайняти кілька років після настання страхового випадку.
Висновки. Враховуючи все вище наведене
не уявляється можливим стверджувати, що договір перестрахування є самостійним цивільноправовим договором. За своєю суттю і механізмом перестрахування максимально схоже до
звичайного страхування. Іншими словами перестрахування та співстрахування виступають
швидше за все методами (способами) розподілу
значного за обсягом страхового ризику. Зокрема
при співстрахуванні відбувається відкритий розподіл ризику і кожен із співстраховиків відповідає перед страхувальником у відповідній частці
страхової суми. В свою чергу перестрахування
опосередковує так би мовити прихований перерозподіл прийнятого на страхування ризику і
передачу його частини іншим страховикам (перестраховикам).
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Постановка
проблеми.
Особливість
суб’єктного складу справ, що виникають із сімейних правовідносин, зумовила виникнення
певних процесуальних особливостей при розгляді цієї категорії справ. У першу чергу це стосується справ про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей.
Так, обов’язок з надання матеріального
утримання неповнолітнім певною мірою можна
вважати безумовним, адже згідно зі ст. 180 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані
утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Стаття. 182 СК "Обставини, які враховуються
судом при визначенні розміру аліментів", не містять положень, які б передбачали необхідність
врахування під час ухвалення судом рішення про
стягнення аліментів на утримання неповнолітніх
факту наявності чи відсутності у батька/матері
можливості надавати матеріальне утримання неповнолітньому, що належить розглядати як гарантування державою неповнолітнім особам права
на належне утримання батьками до досягнення
ними вісімнадцятирічного віку. Такі обставини
можуть бути враховані судом лише при визначенні розміру аліментів (ч.1 ст.182 СК).
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання, пов’язані з процесуальними особливостями розгляду справ у суді, були предметом дослідження як російських, так і вітчизняних учених-процесуалістів: Т.М.Цепкової, Н.М.Тарусіної, А.Ф.Козлова, М.О.Гусєва, Т.А.Євдокимової,
Л.В.Мороз, В.Сєрова, К.К.Червякова та інших.
Однак дані дослідження проводились, як правило, на прикладі справ, що виникають з цивільних, житлових і трудових правовідносин. Процесуальні ж особливості розгляду у суді справ, що
виникають із сімейних правовідносин, зокрема,
справ про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх, залишилися поза увагою науковців.
Така позиція вчених пояснюється перш за все
тим, що неповнолітня особа не визнавалася стороною у справі, оскільки в її інтересах виступали
законні представники. Насправді судовий розгляд справ про стягнення аліментів на утримання
неповнолітніх дітей після розірвання шлюбу між
батьками має свої специфічні процесуальні особливості, обумовлені характером спірних алімент76

них правовідносин саме через можливу в них
участь саме цих осіб.
Мета статті. Завданням даної статті є розкриття процесуальних особливостей розгляду
справ про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх осіб на підставі норм чинного ЦПК з
урахуванням положень щодо розгляду даної категорії справ у ЦПК 1963 року.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розгляд справи про стягнення аліментів на
утримання неповнолітнього проходить у судовому засіданні з дотриманням норм глави 4 ЦПК.
Для цієї категорії справ чинний ЦПК встановлює
альтернативну підсудність. Так, згідно з ч.1. ст.
110 ЦПК позови про стягнення аліментів на
утримання неповнолітніх можуть висуватися позивачем також і за місцем його проживання (а не
лише за місцем знаходження відповідача).
Чинний ЦПК України не містить процедури розгляду будь-яких справ, у тому числі й
справ, що виникають із сімейних правовідносин
за участю неповнолітніх осіб. ЦПК 1963 року на
відміну від чинного ЦПК містив певні процесуальні норми, що врегульовували порядок підготовки до судового розгляду та судовий розгляд
справ цієї категорії. Так, діючий на той час ЦПК
установлював для суду семиденний строк з дня
прийняття позовної заяви для підготовки справи
про стягнення аліментів до судового розгляду
(ст.146 ЦПК). Така справа повинна була бути
розглянута на протязі десяти днів після закінчення підготовки справи до судового розгляду
(ст.148 ЦПК). Цивільний процесуальний кодекс
2004 року не надає переваг цій категорії справ
перед іншими. Так, за загальним для всіх категорій справ правилом згідно з ч.2 ст.156 ЦПК будьяка справа має бути призначена до розгляду не
пізніше п’ятнадцяти днів після закінчення дій з
підготовки справи до судового розгляду. Провівши встановлені ЦПК підготовчі дії, суд повинен
розглянути справу про стягнення аліментів на
протязі одного місяця з дня відкриття провадження у справі (ч.1 ст. 157 ЦПК).
За загальним правилом процесуального законодавства будь-яка справа розглядається судом у присутності позивача і відповідача. Однак
правила ч.2 ст.158 ЦПК надають суду право роз-
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глядати справу у відсутності особи, яка бере
участь у справі, якщо від неї надійшло клопотання про розгляд справи за її відсутності. Отже,
можна припустити, що у справах про стягнення
аліментів на утримання неповнолітніх осіб відповідач, направивши клопотання до суду, міг і не
брати участі у розгляді справи. Тобто суддя за
чинним ЦПК не зобов’язаний визнати явку до
суду відповідача у справах про стягнення аліментів обов’язковою на відміну від ЦПК 1963 року
(ст.174). Окрім цього, при неявці відповідача в
судове засідання з причин, визнаних судом неповажними, його можна було оштрафувати в розмірі до одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян та примусово привести до суду (ч.1
ст.174). Чинним ЦПК така санкція не передбачена. При повторній неявці до суду відповідач притягався до відповідальності за частиною першою
статті 1853 Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Така норма чинна і сьогодні та
підлягає застосуванню при настанні певних обставин. Якщо відповідач ухилявся від явки в судове засідання і переховувався у період розгляду
справи або якщо невідоме місце фактичного перебування відповідача по справах за позовами
про стягнення аліментів, суддя зобов’язаний був
оголосити його розшук (ч.2 ст.97) [11]. Така ж
норма передбачена і статтею 78 чинного ЦПК.
Якщо ж оголошено розшук відповідача (а ним
можуть бути батько/мати неповнолітнього, які
ухиляються від обов’язку утримувати свою дитину) суд може за заявою особи, яка бере участь
у справі, зупинити провадження у справі ( п.4 ч.1
ст. 202 ЦПК).
Отже, на відміну від ЦПК 1963 року, чинний Цивільний процесуальний кодекс не передбачає обов’язкової участі відповідача (як правило батька) при розгляді справ про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх. Натомість
залишає за судом право на ухвалення заочного
рішення у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від
якого не надійшло повідомлення про причини
неявки або якщо зазначені ним причини визнані
неповажними (ч.1ст.224 ЦПК). У такому випадку
суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (ч. 4 ст. 169 ЦПК). Ця норма розповсюджується на всі категорії справ із сімейних
правовідносин. Така позиція законодавця не може розцінюватися як така, що сприяє захисту
прав та інтересів позивачів, особливо стосовно
неповнолітніх осіб. Тому вважаємо за доцільне
доповнити норму статті 158 ЦПК положенням
такого змісту: “З метою захисту прав та інтересів

неповнолітніх осіб при розгляді справ про стягнення аліментів на їх утримання визнати явку
батька/матері
неповнолітнього/малолітнього
обов’язковою і передбачити відповідальність за
невиконання цієї умови”.
За ЦПК 1963 року у справах про стягнення
аліментів, на відміну від інших категорій справ,
суддя, у разі необхідності (переважно враховуючи інтереси неповнолітнього), ще до вирішення
справи по суті мав право постановити ухвалу про
те, в якому розмірі один з подружжя (батько або
мати) повинен був тимчасово надавати утримання другому з подружжя на виховання неповнолітніх дітей (ч.1ст.220). Така ухвала судді виконувалася негайно (ст. 217) [9, с.37], адже мова йшла
про утримання неповнолітніх дітей, які позбавлені можливості самостійно забезпечити собі
матеріально благополуччя та з метою захисту
права неповнолітнього на матеріальне утримання
з боку батьків (ст.180 СК). При цьому сума, яка
стягувалася з відповідача, не підлягала поверненню і не зараховувалася в рахунок майбутніх
платежів, навіть якби суд відмовив у позові або
зменшив розмір аліментних зобов’язань (ст. 204
ЦПК 1963 року). Винесення такого роду ухвали
було можливим лише при умові, що відповідач
записаний у свідоцтві про народження як батько
дитини, оскільки перебував з матір’ю неповнолітнього в зареєстрованому шлюбі або добровільно
визнав своє батьківство щодо неповнолітньої
дитини [5, с.28 ] . Чинний ЦПК, на жаль, не містить вимоги щодо постановлення судом ухвал
такого змісту, що не може сприяти належному
матеріальному забезпеченню неповнолітніх осіб
під час підготовки та розгляду справи про стягнення аліментів у суді. Натомість стаття 382 ЦПК
не допускає повороту виконання рішення у справах про стягнення аліментів у разі скасування рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, за
виключенням випадків, коли рішення було обґрунтоване на підробних документах на завідомо неправдивих відомостях позивача (ч.2 ст.382).
У випадках, коли позов про стягнення аліментів висувався одночасно з позовом про встановлення батьківства, стягнення аліментів до
постановлення судом рішення не допускалося
(ст.219 ЦПК 1963 року). За наявності рішення
суду про стягнення аліментів на дитину, що набрало законної сили, заява про оспорювання батьківства щодо дитини могла бути розглянута
згідно з правилами ч.3 ст.136 і ч.3 ст.227 ЦПК
1963 року лише після скасування цього рішення
[10, с.121]. Таку норму потрібно відновити і в
чинному ЦПК, оскільки, на думку автора, стяг-
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нення аліментів за рішенням суду не є перешкодою для розгляду позовної заяви про оспорювання батьківства, що безперечно, захищає інтереси неповнолітніх під час розгляду справи. У
разі надходження такої заяви суддя повинен скасувати зазначену постанову, і вимога про стягнення аліментів може розглядатися в порядку
позовного провадження разом із зустрічним позовом про оспорювання батьківства.
Розглянувши справу про стягнення аліментів, суд (суддя) ухвалює рішення. Згідно з чинним ЦПК рішення суду про стягнення аліментів
на користь неповнолітньої/ малолітньої особи у
межах суми платежу за один місяць підлягає негайному виконанню (п.1 ч.1 ст. 367 ЦПК).
Протягом тривалого часу в судовій практиці [11, с.27] та в літературі з сімейного права побутувала думка щодо неможливості укладення
мирової угоди між батьками у справах про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх
осіб. Така позиція притаманна сьогодні і цивільному процесуальному праву, що є цілком справедливим явищем, оскільки специфіка аліментного правовідношення, на думку автора, не дозволяє його суб’єктам змінити на свій розсуд обсяг їх прав та обов’язків щодо неповнолітнього,
домовленість між батьками може існувати лише
стосовно суми, яка підлягає сплаті. Сімейний
кодекс України чітко не передбачає розміру аліментів на утримання неповнолітніх, тому суди
самостійно визначають їх розмір у кожній конкретній справі (статті 183, 184). Цей факт пояснюється виникненням складнощів з працевлаштуванням та несвоєчасним одержанням заробітної
плати; стала більш гнучкою і система визначення
розміру аліментів на утримання неповнолітніх
дітей. Так, згідно статті 183 СК частка заробітку
(доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як
аліменти для дитини, визначається судом. Але
розмір аліментів на неповнолітнього за будьяких обставин не може бути меншим за неоподаткований мінімум доходів громадян (ч.2 ст.182
СК). Цей мінімальний рівень аліментних платежів, на відміну від раніше існуючого порядку
(ч.2 ст.82 КпШС), відтепер не може бути зменшений судом. Відсутність прямих застережень
щодо укладення мирових угод по цій категорії
справ в чинному процесуальному та сімейному
законодавстві призводить до ухвалення судом
рішень різного змісту. Так, під час розгляду
справи про стягнення аліментів на утримання
неповнолітнього сина, його батько переконав
матір в тому, що він добровільно буде сплачувати щомісяця аліменти на сина, оскільки він
78

вже сплачує аліменти на неповнолітню доньку
від першого шлюбу. Ця домовленість була оформлена мировою угодою, в якій не зазначався розмір аліментів. Суддя затвердив мирову угоду такого змісту і згідно з ч.5 ст. 227 ЦПК 1963 року закрив провадження в справі. Протягом місяця батько неповнолітнього виїхав на заробітки за кордон і
надалі не підтримував зв’язків з колишньою дружиною [2]. Отже, з укладенням мирової угоди між
батьками у судовому засіданні були порушені інтереси неповнолітнього, який був позбавлений
права на матеріальне утримання з боку батька.
Іншу позицію зайняв суддя Першотравневого суду м. Чернівці, який відмовив у затвердженні мирової угоди щодо сплати аліментів на
утримання неповнолітнього Максима батькам
останнього, які довгий час проживали окремо і
створили нові сім’ї. На вимогу батьків, у яких
виховувався онук, їх син пред’явив позов до своєї колишньої дружини про стягнення аліментів
на утримання свого неповнолітнього сина. Під
час розгляду справи сторони дійшли згоди щодо
черговості та кількості перерахувань коштів на
утримання сина, про що і була складена мирова
угода. Суддя відмовив сторонам у затвердженні
мирової угоди і постановив рішення про задоволення позову на користь позивача [1]. Таке рішення судді, на думку автора, є законним та обґрунтованим, оскільки право на укладення мирової
угоди мають суб’єкти матеріально-правових відносин, спір між якими розглядається судом. Позивачем по даній категорії справ є неповнолітня особа,
на утримання якої і стягуються кошти з одного із
батьків. Мати, яка, як правило, висуває позов від
імені неповнолітньої особи, є її законним представником і теж має обов’язок по утриманню своєї
дитини. А отже, не є суб’єктом спірних правовідносин, а тому не може укладати з батьком неповнолітнього мирової угоди щодо сплати аліментів
на утримання дитини. Окрім цього, батьки не завжди діють в інтересах своєї дитини, що може призвести до негативних наслідків, укладена ж між
ними в суді мирова угоди позбавить неповнолітнього права на висунення повторного позову, якщо
така угода не буде виконуватися.
За чинним Сімейним кодексом неможливість укладення мирової угоди щодо виплати
аліментів на утримання неповнолітнього, на нашу думку, може бути компенсована договором
між батьками про сплату аліментів на утримання
дитини, умови укладення якого містяться в статті
189 СК України. Такий договір укладається у
письмовій формі і нотаріально посвідчується.
У разі невиконання одним з батьків свого обо-
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в’язку за договором, аліменти з нього можуть
стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса (ч.2 ст. 189 СК). На думку автора, цей
договір надає неповнолітній особі також право
самостійно звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про примусове стягнення
коштів у випадку невиконання батьками (або одним із них) обов’язку по його утриманню, що
підтверджується статтею 96 ЦПК.
Досить важливою процесуальною особливістю розгляду справ про стягнення аліментів на
утримання неповнолітніх осіб є позиція процесуального законодавства щодо можливості виходу
суду за межі заявлених у позовній заяві вимог.
Так, згідно з ч.1 статті 11 ЦПК суд розглядає
справи в межах заявлених сторонами вимог на
підставі наданих доказів, що передбачає принцип
диспозитивності цивільного судочинства [4, с.20]
і встановлює для осіб, які звернулися до суду за
захистом (або в інтересах яких порушено процес), право розпоряджатися своїми вимогами на
власний розсуд. Однак суд повинен стежити за
тим, щоб такі розпорядчі дії не порушували права та інтереси інших осіб. З метою належного
захисту інтересів неповнолітніх осіб суд при розірванні шлюбу може залежно від з’ясованих обставин справи стягнути аліменти на дітей і в тому разі, коли така вимога не була заявлена. Така
ініціатива суду (законодавства взагалі) [7,8] розцінюється нами як суттєва процесуальна особливість розгляду справ про стягнення аліментів на
утримання неповнолітнього, яка притаманна також і справам про позбавлення батьківських
прав. Адже абзац 2 частини 2 ст.166 СК надає
суду право одночасно з вирішенням позову про
позбавлення батьківських прав за власною ініціативою вирішити також і питання про стягнення
аліментів на утримання неповнолітньої дитини.
При цьому зазначене правило необхідно розуміти у його порівнянні з імперативним приписом
частини 4 ст.170 СК, згідно з яким суд при задоволенні позову про відібрання дитини від матері,
батька без позбавлення їх батьківських прав вирішує питання про стягнення з них аліментів на
утримання неповнолітньої дитини.
З огляду на викладене, і зважаючи на те,
що регулювання сімейних правовідносин має
здійснюватися з максимальним урахуванням інтересів дитини (ч.8 ст. 7 СК), можна стверджувати, що в обох зазначених випадках суди повинні
незалежно від пред’явлення відповідної вимоги з
боку заінтересованої особи, одночасно з вирішенням основної вимоги, ухвалити рішення й
щодо стягнення аліментів на утримання непов-

нолітніх дітей, що сприятиме належному захисту
прав та інтересів останніх.
Гарантією права на судовий захист прав та
інтересів неповнолітніх є також позиція Верховного Суду України, яка міститься в пункті 17
Постанови №16 від 12.06.98 р. в якій йдеться про
те, що “факт укладання неповнолітнім шлюбу не
припиняє передбаченого законом обов’язку по
утриманню його до досягнення повноліття”. Відсутність у Сімейному кодексі певних застережень щодо зазначеного обов’язку батьків утримувати дітей до досягнення ними повноліття підтверджує збереження зазначеного стану речей і
надалі. Наведений висновок узгоджується з приписом ч.4 ст.194 СК, згідно з яким заборгованість за аліментами на дитину стягується незалежно від досягнення нею повноліття. Тобто
очевидно, що й одруження неповнолітнього
/неповнолітньої, які з цього моменту набувають
цивільної дієздатності (ч.2 ст.34 ЦК України), не
може слугувати підставою для звільнення батьків від виконання їх аліментних зобов’язань.
На думку автора, судді під час розгляду
справи треба мати на увазі, що виникнення аліментних зобов’язань не може залежати також і
від рівня дієздатності зобов’язаної особи, тобто
не є юридично значимим факт недосягнення повноліття батьком, матір’ю дитини. У таких випадках баба та дід дитини з боку неповнолітнього
батька чи матері зобов’язані надавати своєму
синові, дочці допомогу у виконанні останніми
своїх батьківських обов’язків (ст.16 СК). Проте
безпосередньо у діда, баби аліментний обов’язок
виникатиме тільки у разі неможливості (зумовленої поважними причинами) для неповнолітніх
батьків надавати своїм дітям належне матеріальне утримання (ст.256 СК). Ми вважаємо, що недосягнення повноліття батьками може бути такою “поважною причиною” тільки у поєднанні
цього факту з іншими обставинами, що мають
істотне значення. До них, зокрема, можна віднести: продовження навчання (причому за денною
формою), недосягнення передбаченого законом
віку трудової правоздатності, тяжку хворобу чи
каліцтво тощо.
Проілюструємо це на конкретному прикладі. Так, до суду звернулася неповнолітня особа з
позовною заявою про стягнення аліментів на
свою дочку від чоловіка, з яким перебувала в
офіційно зареєстрованому шлюбі, але стосунки
між ними не склалися, а відповідач відмовлявся
матеріально утримувати свою дитину. Під час
розгляду справи судом було встановлено, що цей
чоловік навчається на факультеті іноземних мов
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з денною формою навчання, стипендію не одержує, натомість ще й батьки оплачують його освіту. У зв’язку з неможливістю сплачувати аліменти на свою дочку суд поклав цей обов’язок на
батьків чоловіка [3].
Суд може також присудити аліменти на неповнолітніх дітей за час до подачі заяви про стягнення аліментів, але не більше як за три роки, коли
позивач (законний представник) подасть докази,
що він вживав заходів до одержання аліментів, але
не міг їх одержати внаслідок ухилення останнього
від їх сплати (ч.2 ст.191 ЦПК) [6, с.141].
Висновки. При розгляді справ про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх
чинним ЦПК чітко встановлений строк, протягом якого справа повинна бути підготовлена та
розглянута судом. Ще до вирішення справи по
суті суд повинен постановити ухвалу про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.
Причому така ухвала повинна виконуватися негайно і не підлягає оскарженню. Під час судового розгляду справи суд може постановити ухвалу про
визнання явки відповідача в судове засідання
обов’язковою, неявка відповідача до суду тягне за
собою притягнення до адміністративної відповідальності. Рішення суду по справі про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої/ малолітньої
особи підлягає негайному виконанню.
Суттєвою процесуальною особливістю цієї
категорії справ, на думку автора, є неможливість
укладення мирової угоди про сплату аліментів на
утримання дитини. Неможливість укладення
мирової угоди щодо виплати аліментів на утримання неповнолітнього може бути компенсована
договором між батьками про сплату аліментів
для дитини, умови укладення якого містяться в
статті 189 СК України. Такий договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. Окрім сплати аліментів на утримання неповнолітнього, батьки можуть бути зобов’язані судом брати участь у додаткових витратах, що викликані особливими обставинами (хвороба, навчання, розвиток творчих здібностей дитини).
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SOME PROCEDURAL SPECIALTIES OF THE TRIAL IN CASES CONNECTED WITH
THE ALIMENTS FOR THE MINORS’ NEEDS
Summary
The article is deicated to the research of a problem of the right of the minors on judicial protection in
civil process. The author proves the existence of some specialties in cases connected with the aliments for
the minors’ needs on the basis of the analysis of theoretical researches, legislation of Ukraine, norms of the
international documents, and also materials of judicial practice.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Постановка проблеми. Впродовж багатьох років однією з центральних проблем в юридичній науці є проблема процесуальних форм
реалізації норм права. Дослідження, аналіз та
вирішення цієї проблеми набувають актуального
теоретичного й практичного значення для розвитку такої традиційно непроцесуальної галузі, як
земельне право. За своїм характером земельні
правовідносини можна поділити на матеріальні і
процесуальні відносини. В основі всіх земельних
правовідносин (як матеріальних, так і процесуальних) лежать відносини земельної власності, які
і визначають специфіку та особливості земельних правовідносин. Матеріальні земельні правовідносини поділяються на відносини земельної
власності, пов'язані з розпорядженням і управлінням землею, і на відносини землекористування. На
відміну від матеріальних процесуальні земельні
правовідносини направлені на встановлення певного порядку в діяльності земельних органів по
передачі землі у власність, наданню землі в користування, по її перерозподілу між землекористувачами, в землеустрої і вирішенні земельних спорів.
Актуальність теми дослідження обґрунтована конституційними засадами права власності на землю в
Україні, що об'єктивно зумовлює потребу реформування земельно-правових відносин, викликає
необхідність і доцільність вдосконалення земельного законодавства. Багатоаспектність проблеми
вимагає її глибокого вивчення.
Ступінь наукової розробки. Визнання
приватної власності на землю в процесі здійснення аграрної і земельної реформи в Україні
стало поштовхом для дослідження різноманітних
земельно-правових проблем. У земельно-правовій літературі України поки що відсутні комплексні теоретичні розробки земельно-процесуальних відносин. Науково-практичний внесок в розвиток проблем земельної власності зробили
В.І.Андрейцев [4], O.A. Вівчаренко [6], В.К. Гуревський [7], I.I. Каракаш [12], П.Ф. Кулинич
[17], В.Л. Мунтян [18], ВВ. Носік [19; 20], О.О.
Погрібний [22], B.I. Семчик [25], H.I. Титова
[27], M.B. Шульга [28]. Аналізу землі як об'єкту

земельних правовідносин присвячені праці Г.А.
Аксененка [3], С.А. Боголюбова [9], H.Д. Казанцева [8], К.Пейчева [21]. Науковці підтримують єдину позицію, що земля має принципові суттєві властивості, які слід враховувати при правовій регламентації земельних правовідносин.
Дослідженню питань, пов'язаних з поняттям
земельно-правового процесу й визначенням його
принципів, вивченню окремих видів процесуальної
діяльності земельних та інших державних органів
щодо регулювання земельних відносин присвячені
роботи О.М. Васильєва [5], В.М. Горшеньова [26],
І.О. Іконицької [10; 16], С.П. Кавеліна [11], Д. Ковальського [13; 14], Н.І. Краснова [16], В.H. Протасова [23], П.Д. Сахарова [24] та ін.
Аналізуючи тлумачення земельно-правового процесу, висловлені вищевказаними науковцями в юридичній літературі, можна виділити
два напрями до розкриття цього поняття. На думку авторів першого напряму, земельно-правовий процес являє собою відповідний порядок
діяльності земельних та інших виконавчо-розпорядчих органів щодо застосування норм матеріального земельного права, іншими словами, це
порядок діяльності, пов'язаний з вирішенням земельних індивідуально-конкретних справ. Тут
земельно-правовий процес розглядається, як спосіб реалізації матеріальних норм земельного права. Представники другого напряму вважають, що
земельно-правовий процес являє собою діяльність органів земельної юрисдикції, яка полягає в
правильному і швидкому вирішенні земельних
спорів із метою охорони непорушності права
власності на землю, суб'єктивних прав та інтересів землевласників і землекористувачів, з одного
боку, і забезпечення раціонального використання, відтворення і охорони землі - з іншого.
Мета. Дослідження спрямоване на розкриття особливостей процесуальних земельних
правовідносин, що полягають у визначенні необхідного порядку у здійсненні контролю з боку
державних органів влади і управління за використанням земель за призначенням, за дотриманням законності в земельних правовідносинах і
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охороною земельних і майнових прав громадян
та юридичних осіб.
Виклад основного матеріалу дослідження. Земельно-процесуальні відносини являють
собою врегульовані процесуальними нормами
земельного права суспільні відносини. Сукупність земельно-процесуальних норм становлять
земельно-правовий процес, як урегульований
процесуальним правом порядок здійснення уповноваженими суб'єктами відповідних процедур з
вирішення індивідуально-конкретних справ у
сфері державного управління земельним фондом.
Д.Ковальський визначає земельно-правовий процес, як урегульовану процесуальними нормами
сукупність пов'язаних між собою, послідовно
вольових, юридичне значимих дій, що здійснюються державними та іншими недержавновладними суб'єктами земельного права, спрямованих на вирішення індивідуально-конкретних
земельних справ, та сукупність земельно-процесуальних правовідносин, що виникають на цій
основі [14, с. 46].
Аналізуючи зміст земельно-процесуальних
правовідносин, необхідно пам'ятати про їх нерозривний зв'язок з земельно-матеріальними
правовідносинами. Як процесуальні правовідносини неможливо відокремити від матеріальних,
так і об'єкт процесуальних правовідносин не може відрізнятись від об'єкту первинних матеріальних правовідносин. Таким чином, земля, як об'єкт матеріальних правовідносин, не може бути
об'єктом процесуальних правовідносин. Якщо
проаналізувати будь-який вид земельно-процесуальних правовідносин щодо надання земель, то
можна побачити, що на перший план виступає не
сама земля, як об'єкт правовідносин, головне в
цих правовідносинах - результат дії.
Під об'єктом земельно-процесуальних правовідносин Д.В. Ковальський розуміє складну
внутрішню структуру, де основний (безпосередній) елемент -це земельно-процесуальна діяльність суб'єктів земельно-процесуальних правовідносин. Ця діяльність не є абстрактним явищем, вона визначається додатковим (кінцевим
елементом) об'єкту земельно-процесуальних
правовідносин, яким є земля. Отже, саме вона, як
кінцевий об'єкт земельно-процесуальних правовідносин, є предметом діяльності суб'єктів таких
правовідносин [15, с. 220].
На нашу думку, об'єктом земельно-процесуальних правовідносин, що виникають у процесі передачі земельних ділянок у власність, є земельно-процесуальна діяльність, що являє собою
сукупність процесуальних дій відповідних су82

б'єктів цих правовідносин, яка направлена на встановлення права власності чи права користування
конкретною земельною ділянкою. Під суб'єктами
земельно-процесуальних відносин маються на увазі державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі комітети, органи земельних ресурсів, громадяни та юридичні особи, наділені земельною правосуб'єктністю.
Всі земельно-процесуальні відносини можна поділити на такі види, як регулятивні і охоронні. До регулятивних земельно-процесуальних
відносин належать ті, що відзначаються позитивною поведінкою суб'єктів і регулюються нормами матеріального земельного права, наприклад, норми з передачі земельних ділянок у власність або надання їх у постійне користування (у
тому числі в оренду); щодо ведення земельного
кадастру, здійснення землеустрою (землевпорядного процесу); зміни цільового призначення земель та інші. До охоронних земельно-процесуальних відносин, які позначені поведінкою негативного характеру, належать відносини, які
виникають, змінюються і припиняються у зв'язку
із застосуванням санкцій у разі їх порушення чи
неналежного виконання матеріальних земельноправових нори, наприклад, відносини при розгляді земельних спорів та ін. Роль земельнопроцесуальних відносин полягає в забезпеченні
реалізації матеріальних правових норм земельного права, тому, на нашу думку, земельно-процесуальними відносини охоплюють всю правозастосовну земельно-процесуальну діяльність компетентних державних органів з управління земельним фондом як позитивного, так і негативного
характеру. Тому ми приєднуємось до позиції
Д.Ковальського, а тому звуження сфери дії земельно-процесуальних норм нічим не виправдано
[14, с. 55]. Органи державної влади та місцевого
самоврядування, як суб'єкти земельно-процесуальних відносин, мають виконувати завдання
щодо розробки та вдосконалення прозорого порядку відчуження земельних ділянок, надання
фізичним і юридичним особам можливості вибору різних дозволених видів функціонального використання земельних ділянок, розроблення механізмів набуття прав на земельні ділянки на
конкурентних засадах. Крім того, органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані формувати необхідну інфраструктуру ринку
землі, забезпечувати її функціонування, створювати умови для розвитку конкуренції, забезпечення прозорості й законності операцій із земельними ділянками [19, с.54].
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Особливості земельно-процесуальних правовідносин

Можна виділити два напрямки реалізації
земельно-процесуальних відносин — процесуальні відносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів з фізичними та юридичними особами та земельно-процесуальні правовідносини
уповноважених державно-владних органів управління земельним фондом та інших суб'єктів земельного права, що врегульована процесуальними нормами земельного права. Будучи фактичним змістом земельно-правового процесу, що
визначає його внутрішню структуру, основним
призначенням земельно-процесуальних відносин
є реалізація земельно-матеріальних норм, а також встановлення кола осіб, котрі беруть участь
у цих відносинах. Така діяльність здійснюється
під час передачі земельних ділянок у власність
фізичним та юридичним особам, зміни цільового
призначення земель, припинення права власності
та права користування земельною ділянкою в
разі невиконання заходів щодо усунення випадків використання землі не за цільовим призначенням, розгляду земельних спорів та інших видів земельно-процесуальних проваджень. Земельно-процесуальні відносини з приводу надання
земельних ділянок у власність фізичним та юридичним особам в свою чергу складаються з таких
елементів, як: діяльність зацікавлених суб’єктів
при поданні клопотання про надання земельної
ділянки у власність; діяльність компетентних
органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо розгляду поданих клопотань, інших документів та прийняття відповідних
рішень; діяльність спеціально уповноважених
органів по відведенню в натурі (на місцевості)
земельної ділянки, видачі документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, та
їх державна реєстрація. Набуття права власності
на землю включає певну сукупність юридичних
дій, з якими закон пов'язує виникнення, зміну і
припинення правовідносин. З огляду на особливості підстав, умов, способів і порядку набуття
цього права питання щодо визначення моменту, з
якого передбачені у ст. 14 Конституції України
фізичні і юридичні особи та держава стають власниками визначених на місцевості земельних
ділянок, мають виключне значення для теорії і
практики законодавчого забезпечення здійснення
суб'єктивного права власності на землю Українського народу [1]. Право приватної власності на
землю набувається і реалізується громадянами та
юридичними особами виключно відповідно до закону. Підстави та умови набуття цих прав передбачені у главі 19 Земельного кодексу України [2].

Висновки. Земельно-процесуальні відносини - це врегульовані нормами земельного права суспільні відносини в сфері встановлення,
оформлення й захисту земельних прав фізичних
та юридичних осіб. Можна стверджувати, що
норми, які регулюють земельно-процесуальні
відносини становлять земельно-правовий процес,
юридична природа якого полягає в тому, що це є
не лише у регульований процесуальним правом
порядок здійснення уповноваженими суб'єктами
відповідних процедур з вирішення індивідуально-конкретних справ у сфері державного управління земельним фондом, а і така діяльність, у
ході здійснення якої виникають численні правові
відносини, регульовані земельно-процесуальними нормами, які у зв'язку з цим набувають земельно-процесуальних правовідносин.
Суб'єктами земельно-процесуальних відносин є державні адміністрації, органи місцевого
самоврядування та їх виконавчі комітети, органи
земельних ресурсів, громадяни та юридичні особи, наділені земельною правосуб'єктністю. Об'єкт земельно-процесуальних правовідносин - це
земельно-процесуальна діяльність як сукупність
процесуальних дій відповідних суб'єктів цих
правовідносин, яка направлена на встановлення
права класності чи права користування конкретною земельною ділянкою.
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FEATURES OF LAND-REMEDIAL LEGAL RELATIONS
Summary
Land processual juridicial relationships are social relations regulated by the processual rules of land
law. Totality of land processual relations is land lawful process. Object of land processual relations is land
processual activity of the subjects of land processual relations. Subjects of land processual relations are state
administrations, the organs of local self-guidance and their executive committees, the organs of land resources, citizens and legal persons who have land rights and duties. All processual juridicial relationships can
be subdivided into regulating and guarding relationships.
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ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У ЇХ ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Розмова про джерела адміністративного права має науковопрактичний характер, оскільки термін „джерела”
має принципове значення як для науки адміністративного права, так і для практики його застосування. Наука адміністративного права цікавиться проблемою джерел адміністративного
права через те, що дослідження зазначеного питання дозволяє отримати відповіді на такі запитання: яку зовнішню форму вираження можуть
мати норми адміністративного права; які
суб’єкти мають право приймати акти, що містять
норми адміністративного права; які існують види
джерел адміністративного права та яку форму
систематизації краще для них обрати тощо. Разом з тим відповіді на зазначені запитання позитивно впливають і на практику застосування
норм адміністративного права, забезпечуючи
підвищення ефективності їх реалізації.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Аналіз наукової літератури свідчить, що проблематика джерел адміністративного права на сьогодні є більш-менш дослідженою, вона знаходить своє висвітлення як на сторінках періодичних видань, так і видань монографічного характеру. Однак, складність полягає у тому, що зазначена проблематика розглядається переважно з позицій сучасності, у зв’язку з чим поза увагою авторів постійно залишаються історичні питання становлення джерел адміністративного права, дослідження яких, на нашу думку, також здатне принести користь теорії адміністративного права.
У зв’язку з цим метою даної статті є спроба прослідкувати становлення основних видів
джерел адміністративного права у їх історичному розвитку та науковому обґрунтовані.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження наукових доробок перших вчених-поліцеїстів дозволяє зробити висновок, що
вони у своїй більшості не приділяли великої уваги такій науковій категорії як „джерело права”,
хоча роботи останніх зводилися насамперед саме
до аналізу чинних на той час нормативних актів,
які містили норми поліцейського права. Подібне
ставлення з боку вчених до вивчення зазначеної
правової категорії, можливо, можна пояснити
словами В.Л.Кобалевського, який писав, що питання про джерела адміністративного права не є

спеціальною проблемою науки адміністративного права, будучи питанням загальним для усіх
галузей права [1, с. 28], однак автор все-таки наголошував на тому, що джерела адміністративного права володіють деякими особливостями
щодо джерел інших галузей права.
Отже, на перших етапах становлення науки
поліцейського права (приблизно до 60-70 років
ХІХ століття) вивчення нормативних актів, які
містили у собі норми поліцейського права, здійснювалося безсистемно, тобто вчені не створювали їх чіткої юридичної (правової) системи, де
критерієм розмежування останніх виступала б,
наприклад, їх юридична сила, а вивчали їх залежно від тих завдань, які покладалися на органи
влади. Іншими словами, система нормативних
актів, що містили норми поліцейського права,
створювалася з урахуванням предметів діяльності у сфері управління. З цього неважко зрозуміти
і те, що конкретний перелік джерел поліцейського права перебував у залежності від предмета
поліцейського права, який різними вченими визначався по-різному. Так, наприклад, серед вчених-поліцеїстів у другій половині ХІХ століття
існувала точка зору про економічний характер
поліцейського права, тобто наука поліцейського
права розглядалася як складова політичної економії [2, с. 12, 14], що, зрозуміло, накладало відбиток і на розуміння джерел адміністративного
права як нормативних актів, що визначають особливості діяльності державних органів в економічній сфері.
Отже, можна стверджувати, що у ХІХ столітті існувало чимало поглядів на поняття та зміст
джерел поліцейського права, хоча і не чітко виражених. У першу чергу це було пов’язано з тим, що
у цей час ще не існувало єдиних поглядів на зміст і
призначення науки поліцейського права.
Одним з перших авторів, хто спробував
більш-менш чітко визначитися з джерелами поліцейського права, був І.Андреєвський, який звів
їх до чотирьох основних груп: 1) поліцейські закони, що визначали урядову та громадську поліцейську діяльність, спрямовану на забезпечення
безпеки (статут паспортний, цензурний та попередження і припинення злочинів; статути будівельний та пожежний тощо) та на забезпечення
добробуту (статут міського та сільського госпо-
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дарства; статути торговельний та фабричноремісної промисловості тощо); 2) поліцейські закони, що визначали управління справами народної
освіти та управління православнодуховними відомствами; 3) адміністративні розпорядження міністерств та окремих поліцейських органів; 4) розпорядження земських установ [3, с.22-23].
Як ми бачимо, І.Андреєвський лише перерахував основні види джерел поліцейського права, не вдаючись до встановлення різниці між ними і не пояснивши особливості кожного з названих видів джерел. Незрозумілим залишається і
той факт, чи відносив І.Андреєвський до категорії джерел адміністративного права лише нормативні акти, чи включав туди і акти ненормативного характеру. Питанням джерел поліцейського
права присвятив окремий розділ у своїй праці
також і П.Шеймін, який, до речі, називав останнє
правом внутрішнього управління, під яким розумів діяльність держави, що полягає у створенні
умов, за наявністю яких забезпечується внутрішня безпека і добробут народу, а також здійснюється захист і сприяння його матеріальним і духовним інтересам [2, с.356].
На думку автора, джерела права внутрішнього управління уособлювалися у:
1) законах – головних джерелах права, які
поділялися на закони у прямому розумінні цього
слова (акти, які видавалися законодавчою владою) та приписи (акти, які видавалися органами
управління). Розмірковуючи над призначенням
зазначених актів у питаннях регулювання управлінської діяльності, П.Шеймін зазначав, що у
ХІХ столітті намітилася тенденція, яка свідчила
про намагання та бажання влади регулювати більшу частину функцій управління не приписами,
як це було раніше, а законами у вузькому розумінні цього слова, що накладало також і певні
обмеження на видання приписів органами управління. Такі обмеження полягали у тому, що, поперше, приписи, які встановлювали певні
обов’язки для громадян, могли бути видані тільки у тому випадку, коли закон прямо уповноважував на це органи управління, і, по-друге, приписи мали стосуватися тільки мети діяльності
посадових осіб органів управління та організації
адміністративних установ;
2) державних угодах у тих випадках, коли
викладені у них постанови стосувалися діяльності органів управління держав, що їх уклали. Сюди вчений відносив угоди, які регулювали торгівлю, поштову та телеграфну справу і т. ін. У цьому
випадку приписи угод за своєю юридичною силою
прирівнювалися до приписів закону, у зв’язку з
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чим були обов’язковим для виконання;
3) місцевих статутах – актах, які видавалися органами місцевого самоврядування;
4) звичаєвому праві. П.Шеймін вважав, що
норми, які стосувалися сфери управління, могли
створюватися також і у формі звичаю, який, однак, мав вузьку сферу для свого застосування.
Так, звичаєве право, за словами вченого, знаходило своє застосування головним чином там, де
організм управління був неврегульований позитивним законом і почасти там, де існувала так
звана адміністративна юстиція.
Підбиваючи певний підсумок цим роздумам, П.Шеймін зауважував, що головним призначенням поліцейського законодавства (джерел
права внутрішнього управління) є визначення
засад та положень управлінської діяльності, системи адміністративних центральних та місцевих
установ, яким доручені певні галузі управління,
сфери виконавчої діяльності органів поліції [2,
с.371-372]. Тобто автор стояв на позиції, що
будь-які прояви управлінської діяльності у державі в обов’язковому порядку мають бути врегульовані позитивним правом, а отже знайти своє
закріплення у джерелах поліцейського (адміністративного) права.
Роздуми про зміст та призначення джерел
адміністративного права можна знайти також і у
працях вчених-адміністративістів більш пізнього
періоду існування російського адміністративного
права, серед яких насамперед необхідно назвати
професора А.Єлістратова [4, с.70-81]. Особливістю творчого пошуку вченого щодо зазначеної
наукової проблематики було те, що він, поперше, у своїх „Основных началах административного права” досить детально зупинився на
огляді законодавства, проаналізувавши основні
збірники правових актів, де зустрічалися акти,
що містили норми адміністративного права; подруге, розглянув питання кодифікації законодавства, піддавши критиці адміністративний порядок кодифікації (систематизація законодавчих та
прирівняних до них за юридичною силою інших
актів здійснювалася не законодавчим органом, а
Державною канцелярією), зауваживши, що він
підриває законність і є несумісним з керівною
ідеєю правової держави; по-третє, проаналізував
порядок чинності закону за часом, місцем та колом осіб; по-четверте, висвітлив існуючий на
початку ХХ століття порядок тлумачення законів
адміністративними департаментами Сенату,
прийшовши до обґрунтованого висновку, що
циркулярні „пояснення” та „роз’яснення” законів
з боку підзаконного органу, стаючи загально-
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обов’язковими для виконання у майбутньому,
попадають у неминуче протиріччя з ідеєю правової державності (цікаво, що останній із зазначених висновків А.Єлістратова є актуальним і сьогодні з погляду на практику тлумачення податкового законодавства, наприклад, органами держаної податкової служби. Обволікаючи свої
роз’яснення у форму листів, приписів, тощо,
останні фактично беруть на себе права законодавця, висловлюючи у примусовій формі свої власні погляди на врегулювання податкових правовідносин у державі. Недивно, що подібні
„роз’яснення” викликають справедливе обурення
у платників податків, змушуючи їх відстоювати
свої інтереси у судових інстанціях); по-п’яте,
чітко виклав систему джерел адміністративного
права, віднісши до останніх, крім законів, укази
Імператора, міністрів та головнокомандуючих,
обов’язкові постанови, що видавалися губернаторами, обов’язкові постанов земських зібрань та
міських дум, а також постанови, що видавалися у
перервах між роботою Державної Думи. Крім
цього, джерелами адміністративного права, на
його думку, виступало звичаєве право. На пояснення подібної точки зору вчений навів слова
професора Лазаревського, який писав з цього
приводу таке: „Окремі розпорядження адміністрації, які вирішують існуючі у законах труднощі
та заповнюють їх прогалини, складаються у кожній установі у відомі звичаї; звичаї ці застосовуються адміністрацією і тому входять у життя та
практично стають обов’язковими для підданих,
подібно судовій практиці роз’яснюючи та доповнюючи право, створене законодавством. У
зв’язку з цим юридичне значення та юридична
природа цих звичаїв повинні стояти поза усяких
сумнівів”. Поряд з цим необхідно зазначити, що
заслуговують на увагу і слова самого А.Єлістратова, висловлені ним щодо звичаєвого права,
які пояснюють ставлення автора до зазначеної
проблематики: „Значення джерела адміністративного права адміністративна практика отримує, у
будь-якому випадку, лише по мірі того, як державне управління починає базуватися на засадах
законності: адміністративна практика, яка проникнута розсудом окремих представників правлячої влади, не може, звичайно, скласти базису
для утворення стійких обов’язкових норм, якими
адміністрація керувалася б у своїх відносинах з
населенням”.
Подібні висновки свідчать про декілька речей. По-перше, наприкінці ХІХ – початку ХХ
століття адміністративне право розглядалося
вченими як галузь права, виникнення та визнан-

ня якої було можливим лише у правовій державі;
по-друге, головним завданням адміністративного
права мало стати упорядкування відносин правлячої влади з населенням під час виконання першими функцій державного управління; потретє, саме з цього моменту і починається ставлення до джерел адміністративного права як до
першочергової за своєю значущістю адміністративно-правової категорії, дослідження якої дозволяло зрозуміти та встановити існуючу систему адміністративно-правових актів, які, як слушно зауважила О.Лук’янова [5], виступають своєрідним дзеркалом функціонування державного
механізму, що відображає як позитивні, так і негативні процеси, які мають місце у суспільстві.
Питання джерел адміністративного права
не втратило своєї актуальності і у першій радянській науковій літературі з адміністративного
права, хоча, правда, не усі автори, що займалися
дослідженням адміністративного права у 20-х
роках ХХ століття, докладно зупинялися на зазначеній проблематиці. Одним з тих, хто вивчав
питання джерел адміністративного права, був
О.Євтихієв, який під останніми розумів сили, що
вироблюють право [6, с.29]. Такими силами виступали закон, звичай і інтереси соціалістичної
революції та інтереси соціалістичної правосвідомості. Отже, навіть просте перерахування назв
джерел адміністративного права показує зміну
ставлення вчених до змісту названої категорії,
що знаходить своє подальше підтвердження при
аналізі висловлених з цього приводу думок.
Основним джерелом адміністративного
права як і раніше визнавався закон, тобто акт,
який приймався верховними органами держави
[6, с.33]. До переліку таких органів, які наділялися законодавчими повноваженнями, Конституція
УРСР 1919 р. віднесла Всеукраїнський з’їзд Рад,
Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет (далі – ВУЦВК), Раду Народних Комісарів
УРСР, а згодом подібними повноваженнями була
наділена також і Президія ВУЦВК [7, с.172-173].
На нашу думку, таке ігнорування принципу розподілу влади, яке викликало фактичне об’єднання у ряді державних органів законодавчих та виконавчих функцій, встановлення широкого кола
органів, уповноважених на прийняття загальнообов’язкових норм законодавчого характеру, і
призвело до появи значної кількості законів з
різними назвами – декретів, постанов, положень,
статутів, кодексів.
Висновки. Поява такого об’ємного законодавчого матеріалу, зміст якого у переважній
більшості випадків складали норми адміністра-
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тивного права, поставила на порядок денний питання про проведення кодифікації адміністративного законодавства, яка була завершена у 1927
році прийняттям Адміністративного кодексу
УРСР [8]. Аналізуючи зазначений законодавчий
акт, В.Кобалевський писав, що, недивлячись на
те, що Адміністративний кодекс УРСР хоча і не
об’єднав у собі усіх норм адміністративного законодавства, але він, без сумніву, був одним з основних джерел адміністративного права, об’єднавши у собі законодавство про форми адміністративної діяльності, про примусові повноваження адміністративної влади, про заходи з охорони революційного порядку, про адміністративний нагляд у
галузі промисловості та торгівлі, про порядок
оскарження незаконних дій адміністрації [1, с.29].
Принагідно зазначимо, що, на відміну від
О.Євтихієва, В.Кобалевський до джерел адміністративного права відносив вже крім закону і нормативні акти адміністрації, не згадуючи при
цьому зовсім про „інтереси соціалістичної революції та інтереси соціалістичної правосвідомості” як про джерело адміністративного права,
оскільки, напевно, розумів, що існування та визнання подібного джерела права може призвести
лише до неконтрольованого розширення меж
адміністративного розсуду, що в результаті викличе численні порушення прав, свобод та законних інтересів громадян. Що ж стосується нормативних актів адміністрації як джерела адміністративного права, то вчений справедливо наголошував на тому, що, норми, які містяться у них,
відіграють важливу роль, оскільки вони не тільки
конкретизують та розвивають законодавство, нормуючи діяльність нижчих органів влади, але і адресуються часто безпосередньо громадянам, встановлюючи для них ті або інші обов’язки [1, с.30].
Варто також зазначити, що перші радянські вчені-адміністративісти досить активно розглядали і питання про припустимість використання правового звичаю як джерела права. На
нашу думку, подібні розмови були обумовлені як
ще не забутою російською правовою теорією, у
якій правовий звичай завжди відносився до дже-

рела права, так і діючим на той час законодавством, яке у деяких випадках дозволяло користуватися правовим звичаєм [5]. Розмови про правовий звичай у цей час зводилися головним чином
до того, що з погляду на недавнє становлення
радянської держави практика державного управління ще не змогла виробити більш-менш стійких
звичаїв, якими б можна було керуватися у практичній діяльності, а якщо ж такі і виникали, то вони
оперативно закріплювалися у правових нормах [1,
с.32]. Подальший розвиток адміністративно-правової науки, який був підкріплений також і вдосконаленням усього радянського законодавства, привів
до виникнення суттєво оновлених поглядів на систему джерел адміністративного права, наблизивши
останню до її сучасного вигляду.
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Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ
Постановка проблеми. Дослідження практики адміністрування податків розпочались порівняно недавно. Тому і сам термін „адміністрування податків” досить новий. Разом з тим світова практика його застосування існує досить давно і досвід розв’язання деяких проблем правового забезпечення адміністрування податків міг би
стати корисним для ефективної організації справляння податків і платежів в Україні. Крім того,
потрібно враховувати, що будь-які питання, що
розробляються як на науково-теоретичному, так і
на прикладному рівнях, потребують попереднього дослідження. Як стверджують окремі науковці, у нормативно-правових актах юридична категорія „адміністрування податків” поки що не
набула широкого тлумачення і використання. У
науковій літературі це поняття також є тільки в
окремих виданнях [4, c. 37].
Ступінь наукової розробки проблеми.
Незважаючи на наявність ряду авторитетних наукових праць, зокрема Л. Савченко, А. Селіванова, А. Ластовецького Т. Єфименко, В. Мельника,
Ф. Ярошенка, М. Каленського та інших, дослідження розвитку адміністрування податків потребують подальшого розвитку.
Метою нашої публікації і є аналіз основних етапів становлення підсистеми адміністрування податків та розвитку методики управління
процесами їх справляння.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з науковими поглядами відомого вченого у галузі адміністративного права А. Селіванова, адміністрування податків – це „...правовідносини, які складаються у сфері здійснення уповноваженими державними органами заходів з
погашення податкового боргу і передбачають
застосування методів владно-примусо-вого характеру до платників податків” [7]. Якщо розглядати адміністрування податків як систему, то вона
складається із способів та організаційно-правових заходів відчуження податків уповноваженими державними органами. Реформування зазначеної функції державного управління може бути
спрямоване на спрощення, досягнення достатності, доцільності та мінімізації витрат на її здійснення. У разі прийняття Податкового кодексу
України він міг би стати тим нормативно-правовим актом, який на законодавчому рівні вирішив

наявні проблеми в оподаткуванні як головному
економічному напрямі державного регулювання
підприємництва.
В Україні здійснюється програма модернізації податкової служби, у тому числі вдосконалення адміністрування податків. Для здійснення
програмних заходів корисні всі джерела знань та
інформації на цю тему, особливо ретроспективний аналіз та вивчення позитивного досвіду. Інтенсивне застосування антропологічного, генетичного і компаративістського методів дає змогу
суттєво розширити діапазон вітчизняних досліджень у предметній сфері адміністрування податків [1, c. 35]. Виходячи з правової особливості
податку, зокрема його обов’язковості, а також
методу стягнення як відчуження, визначення адміністрування податків, можна уявити як механізм, що включає систему способів та організаційно-правових заходів відчуження уповноваженими державними органами податків і зборів (обов’язкових платежів).
Спираючись на більш широке розуміння
адміністрування обов’язкових платежів, розглянемо окремі аспекти цієї проблеми, які, на наш
погляд, є досить важливими, застосовуючи при
цьому порівняльний аналіз із практикою їх стягнення у промислово розвинених країнах. Про
значні резерви при адмініструванні податків може свідчити стан виконання плану надходжень
податків до бюджету. Так, наприклад, показники,
затверджені Законом України „Про Державний
бюджет України на 2005 рік”, планові показники
загального фонду Державного бюджету було виконано ще станом на 30 грудня 2005 року. За
оперативними даними (банківський день – 29
грудня), надходження становили 84,2 мільярда
гривень при річному плані 83,5 мільярда гривень, що становить 100,8 відсотка, та більше
плану на 0,7 мільярда гривень. Проти минулого
року надходження до загального фонду держбюджету становлять 162 відсотки. Виконано планові надходження по 37 джерелах, у тому числ: податок на прибуток – виконання 106,2 відсотка.
При плані 21,7 мільярда гривень фактично надійшло 23,0 мільярда гривень. Перевиконання
становило 1,3 мільярда гривень; податок на додану вартість – виконання 104,6 відсотка. При
плані 31,9 мільярда гривень фактично надійшло
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33,4 мільярда гривень. Перевиконання – 1,5 мільярда гривень. Щодо відшкодування ПДВ уряд
виконав свої планові зобов’язання. При плані до
відшкодування 13,2 мільярда гривень фактично
повернуто платникам податків 13,3 мільярда
гривень, або на 147,1 мільйона гривень більше
запланованого [6, с. 5].
Відповідні показники досягнуті в умовах,
коли щомісячні авансові платежі більшості податків як їх організаційно-правовий спосіб стягнення призводили до „вимивання” власних оборотних коштів суб’єктів господарювання. Цей
процес часто був причиною стагнації сфери виробництва, що негативно вплинуло на капіталізацію виробництва. Для порівняння: у Франції податок на дохід складає 33,33 %, що більше, ніж в
Україні на 3,33 %. Проте його вплив є не настільки „руйнівним”, бо авансові платежі здійснюються один раз на квартал, а всі пільговики сплачують цей податок раз на рік (наприклад, у разі
дотримання ряду умов французькі сільськогосподарські кооперативи й інвестиційні компанії
можуть бути звільнені від цього податку [8].
Не менш важливу роль у здійсненні державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності видіграє адміністрування митних платежів.
Відомо, що у сучасних економічних системах
розвинених держав мито застосовується не як
засіб наповнення державної скарбниці, а як дієвий інструмент регулювання економічної та політичної співпраці в системі міжнародної торгівлі [2, c. 63]. Наприклад, в основу митної політики
ЄС покладено, врахування суб’єктів, тарифікації
товарів країни їх походження, кількості, митної
вартості, тарифної ставки. Митна вартість товару
є основою для визначення мита згідно зі ставками Єдиного митного тарифу, спільного для країн
Євросоюзу в разі імпорту з інших країн.
Єдиний митний тариф, за яким побудована
митна система ЄС, визначає однакові норми й
правила оцінки митної вартості товару, встановлення країни походження товару, режимів увезення і вивезення. Єдиний митний тариф враховує адвалорні і специфічні ставки мита, а також
автономні і договірні (конвенційні), при цьому
автономні ставки висвітлюють початковий рівень ставок, погоджений учасниками ЄС під час
формування Єдиного митного тарифу. Договірні
(конвенційні) митні збори виникли внаслідок
переговорів між країнами–учасницями ЄС та їхніми партнерами.
На сучасному етапі розвитку ЄС мито виконує насамперед функцію захисту товаровиробників країн–учасниць Спільного ринку. Найпо90

ширенішими формами мита є антидемпінгове та
компенсаційне мито. Зокрема, у 2001 році ЄС
закрив свій ринок для поставок з України аміачної селітри, а Європейська комісія встановила
антидемпінгову маржу для всіх українських заводів. І це не поодинокий випадок [2, c. 66-67].
Перспективи входження України у світове господарство на умовах рівноправного партнерства
і співробітництва передбачає застосування нових
підходів в оподаткуванні міжнародної торгівлі.
Важливе місце в системі регулювання зовнішньоекономічної діяльності відводиться справлянню непрямих податків, зокрема мита, акцизу
та податку на додану вартість.
Важливою сладовою частиною адміністрування податків є складання та подавання контролюючим органам декларацій з того чи іншого
податку. З цього приводу існує цікавий досвід
окремих зарубіжних країн. Наприклад, декларація з податку на прибуток подається суб’єктами
господарювання у Франції не щомісяця, як в
Україні, а лише раз на рік до 1-го квітня, незалежно від того, чи здійснює суб’єкт господарювання щоквартальні авансові платежі чи ні [4].
На нашу думку, такий підхід до організації
механізму декларування дає можливість підприємцям Франції, по-перше, економити кошти на
утриманні численного персоналу обліковців. Подруге, держава зможе економити бюджетні кошти на утримання „армії” державних службовців, які задіяні в адмініструванні, тобто перевірці
декларацій, звітів тощо.
Не менш важливою проблемою забезпечення адміністрування податків є організаційноправове забезпечення їх процесуально-правових
засобів. Згідно з чинним законодавством до
останніх належить податкова застава та адміністративний арешт активів. Податкова застава виникає на підставі статті 8 Закону України від
21.12.2000 р. № 2181-ІП „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”. Унаслідок податкової застави орган стягнення має першочергове право у разі невиконання забезпеченого
податковою заставою податкового зобов'язання
одержати задоволення з вартості заставленого
майна перед іншими кредиторами [8, c. 283-284].
У разі невиконання платником податків
обов’язків із погашення податкового зобов’язання
або податкового боргу застосовується податкова
порука у строки та за процедурою, визначеними
Законом, за умови, що банк-поручитель бере на
себе відповідальність за таке погашення у такому
самому обсязі, як і платник податків. Податкова
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порука оформляється договором, за яким банкпоручитель зобов’язується перед податковим
органом відповідати за належне виконання платником податків обов’язків із погашення його податкового зобов’язання або податкового боргу у
строки та за процедурою, визначеними Законом.
Договір поруки повинен бути укладений у письмовій формі, і процедура поруки проводиться
згідно з вимогами статей 191–194 Цивільного
кодексу Української РСР.
Адміністративний арешт активів платника
податків (далі арешт активів) є винятковим способом забезпечення можливості погашення його
податкового боргу. Арешт активів може бути
повним або умовним.
Повним арештом активів визнається виключна заборона платнику податків на реалізацію прав розпорядження або користування його
активами з їх тимчасовим вилученням або без
нього. Умовним арештом активів визнається обмеження платника податків щодо реалізації прав
власності на такі активи, яке полягає в обов’язковому попередньому отриманні дозволу керівника відповідного податкового органу на здійснення будь-якої операції платника податків з такими активами.
Арешт активів полягає у забороні вчиняти
платником податків будь-які дії щодо своїх активів, які підлягають такому арешту, крім дій щодо
їх охорони, зберігання та підтримання у належному функціональному та якісному стані. У разі
вилучення активів ризик, пов’язаний з їх зберіганням або втратою їх функціональних чи споживчих якостей, покладається на орган, який ухвалив рішення про таке вилучення.
Дозвіл на здійснення будь-якої операції
платника податків з такими активами може бути
надано керівником податкового органу, якщо за
висновком податкового керуючого здійснення
окремої операції платником податків не призведе
до збільшення його податкового боргу або до
зменшення імовірності його погашення.
Рішення керівника податкового органу (його заступника) щодо накладення адміністративного арешту на активи платника податків може
бути оскаржено в порядку, визначеному статтею
5 Закону для оскарження сум податкових зобов’язань або податкового боргу, нарахованих
податковим органом, а також згідно з Положенням про порядок розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби. Рішення про таке відшкодування ухвалює суд (господарський суд) [8, c. 295].

Не менш важливою складовою системи
адміністрування податків є здійснення контролю
за сплатою обов’язкових платежів. Цей захід є
необхідним у будь-якій промислово розвиненій
країні. Так, перевірки зі сплати обов’язкових
платежів у Франції здійснюються не рідше, ніж
раз на чотири роки, якщо суб’єкт господарювання не переходить на пільгове оподаткування у
наступному за звітним році [4].
На нашу думку, позитивним прикладом
вдосконалення адміністрування податків щодо
економічних критеріїв його ефективності (економічне зростання, створення нових робочих
місць, зменшення адміністративних витрат на
стягнення, наповнення бюджету) є різностороннє
запровадження спрощеної системи оподаткування. Можливо, не настільки позитивно це відображається на наповненні бюджету, але важливіше, на нашу думку, досягнення соціальних результатів (робочі місця, зарплата тощо ).
Проте, на жаль, спрощена система оподаткування та звітності практично нівельована у
проекті Податкового кодексу України, оскільки
ПДВ та відрахування до цільових фондів виключені зі складу єдиного податку. Тому ми підтримуємо пропозиції ряду авторів, які переконані в
необхідності прийняття Закону „Про спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності
суб’єктів малого підприємництва” [4, c. 40]. Крім
того, передбачається запровадити новий механізм відшкодування ПДВ шляхом мінімізації
втручання органів виконавчої влади у цей процес, а отже, зменшення рівня суб’єктив-ного підходу до відшкодування.
З цього приводу поки що немає єдиного
підходу. Одні автори відстоюють ідею так званого автоматичного відшкодування ПДВ окремій
групі платників, наприклад – сумлінних (надійних). Інші – ідею автоматичного відшкодування
ПДВ відкидають, оскільки: по-перше, це створює
умови для поліпшення конкурентних позицій
великих підприємств, що експортують продукцію з низькою часткою доданої вартості, що не
узгоджується зі стратегічними інтересами структурної перебудови економіки України; по-друге,
надання преференцій за таким критерієм не відповідає вимогам справедливості та недопущення
дискримінації в оподаткуванні.
Досвід європейських країн переконує, що
ефективне адміністрування митних платежів починається зі створення найсприятливіших умов
для торгівлі окремими товарами. Ряд авторів, на
нашу думку, правильно пропонують застосовувати дві альтернативні стратегії: стратегії макси-
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мально уніфікованого захисту, яка полягає у запровадженні єдиної адвалорної ставки мита на
всю номенклатуру імпортних товарів, та стратегії селективно-уніфіко-ваного захисту, яка сконцентрована на митно-тарифному захисті винятково перспективних галузей економіки за одночасного відкриття внутрішнього ринку в секторах „неперспективних” виробництв [3; 2; 4; 5].
Настав час вирішити такі основні моменти:
1) забезпечити стабільність та узгодженість регулюючого впливу законів держави у такій важливій сфері, як оподаткування, а також положень
ряду указів Президента України щодо спрощення
систем звітності та оподаткування; 2) спростити
механізм нарахування оподатковуваних баз та
обтяжливої обов’язкової звітності, а також вигаданих контрольних і наглядових процедур, що
вимагають як гіпертрофованого апарату уповноважених контролюючих органів, так і непродуктивних затрат підприємців; 3) щомісячні авансові обов’язкові платежі мають бути зведені до
квартальних; 4) усунути причин та умови, які
сприяють злочинним проявами і корупції; 5)
здійснити групування платників, використовуючи методику податкових ризиків з подальшим
аналізом фінансово-господарської діяльності
платників, які перебувають у групі ризикових і
ненадійних платників; 6) перевірити підприємства, де переважна більшість працівників отримує
мінімальну заробітну плату, адже саме на таких
підприємствах заробітну плату сплачують у
„конвертах”; 7) проводити аналіз руху коштів за
банківськими рахунками господарств, які здійснюють значні реалізаційні операції і мають заборгованість, ухиляються від сплати податку; 8)
широко висвітлювати проблеми заборгованості й
виплати неофіційних доходів у засобах масової
інформації із пропагуванням негативних наслідків несплати податку для забезпечення фінансування видаткової частини бюджетів та розміру

виплат пенсій з досягненням працівниками пенсійного віку тощо.
Висновки. Коло проблем, які виникають
при адмініструванні податку, не обмежується
переліком питань, порушених у цій статті. Воно
значно ширше і потребує докладного аналізу й
конкретних рішень. Проте не викликає сумніву
те, що ці проблеми не можна розв’язувати на користь одного із суб’єктів податкових відносин,
потрібно забезпечити гармонізацію інтересів як
держави так, і платника податків.
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ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ КОМПЕТЕНЦІЇ, ЯК ЕЛЕМЕНТУ АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВОГО СТАТУСУ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Постановка проблеми. Статус держави з
розвиненою демократією, сильною владою,
спроможною захистити права і свободи людини,
зобов′язує створювати таку систему державного
управління, яка б мала не тільки гарантувати все
вищезазначене, а ще й ефективно працювати над
поточними та стратегічними завданнями. Все це
можливо досягти лише при наявності ґрунтовного фундаменту – розвиненої теорії державного
будівництва. Дослідження поняття «компетенція» надасть змоги уніфіковано підходити до
встановлення правового статусу будь-якого
суб’єкта державного управління, що забезпечить
не тільки прозорість і зрозумілість їх діяльності,
а й гарантує невідворотність відповідальності
органів і посадових осіб за неналежне виконання
своїх повноважень. Особливо актуально звучить
це питання щодо керівників органів виконавчої
влади, як таких, що безпосередньо несуть відповідальність (і юридичну і політичну) за ефективність
роботи очолюваних ними органів. Саме в аспекті
цієї категорії керівників нами буде досліджено
проблему визначення компетенції, як одного з найважливіших елементів адміністративно-правового
статусу керівників органів виконавчої влади.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Поняття та сутність компетенції ставали предметом дослідження багатьох видатних учених у
різні часи розвитку наук теорії держави та права,
державного управління, конституційного й адміністративного права. Достатньо згадати праці
таких учених, як Б.М. Лазарєв «Компетенция
органов управления» (1972 р.) та Тихомиров Ю.А. «Теория компетенции» (2001 р.). Питанням визначення компетенції в своїх наукових
працях приділяли увагу і такі вчені, як В.Б. Авер’янов, І.Л. Бачило, О Крупчан, В.М. Шаповал та
багато інших правників. Водночас розуміння поняття компетенції та розмежування його з іншими поняттями, такими, як функції, повноваження
не набули системного, та що найважливіше, уніфікованого стану, оскільки більшість вчених мають свою, відмінну від інших точку зору на теорію компетенції, функцій та повноважень. Ми
спробували систематизувати та обґрунтувати з
погляду чинного законодавства, сучасної прак-

тики державного управління і, звичайно, на базі
теоретичних доробок учених, свою позицію у
вказаному питанні.
Мета статті. Дослідження сутності компетенції, як елементу адміністративно-правового статусу керівника органу виконавчої влади стало основною метою написання даної статті. Поряд з цим,
автором проаналізовані поняття «повноваження»
та «функції», які тісно пов’язані з компетенцією і в
науковій літературі, подекуди, навіть використовуються як взаємозамінні терміни. Тому автор ставив собі за мету ще й розмежування вказаних понять та вироблення певної системи їх розуміння.
Виклад основного матеріалу дослідження. Взагалі єдиної позиції щодо визначення поняття “компетенція” в науковій правовій літературі не існує, так, за визначенням одних учених,
цей термін позначає “сукупність юридично встановлених повноважень, прав та обов'язків певного державного органу (органу місцевого самоврядування) або посадової особи, які визначають
його місце в системі державних органів [9, c.
293], інші визначають компетенцію тільки як сукупність (перелік) прав та обов’язків[7, c. 145;
12, c. 59; 16, c.10], чи сукупність повноважень
або прав [15, c.88], існує також думка, що компетенція — це сукупність владних повноважень з
вказівкою підвідомчості[10, c.49], або більш загальне поняття, яке було запропоноване Б.М. Лазарєвим, що компетенція окреслює коло та зміст
правового впливу, який може здійснюватись
складними адміністративними системами на ті
чи інші об′єкти управління [14, c.115]. Частина
науковців стверджують, що поняття "компетенція" і "повноваження" тотожні [6, c.121], або ж,
що “компетенція визначається через їх функції”[8, c.14; 18, c.215].
Поглядів на визначення терміна “компетенція” досить багато, але всі вони вказують на те,
що “компетенція є певним елементом (курсив
наш – Н.А.) правового статусу (правового становища) будь-якого державного органу” [12, c.48].
Компетенція — це елемент правового статусу, який встановлює сукупність юридично
встановлених прав та обов'язків органу виконав-
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чої влади або його керівника, реалізація яких забезпечує виконання їх основних функцій.
Наведене нами поняття охоплює декілька
самостійних характеристик посади керівника органу виконавчої влади, а тому потребує більш
детального, розгорнутого аналізу.
В першу чергу це стосується такого визначення, як „сукупність юридично встановлених
прав та обов’язків”. Що саме мається на увазі?
В існуючому законодавстві, зазвичай, при закріпленні правового статусу будь-якого державного
органу або посадової особи наводиться перелік
їх прав та обов’язків. У залежності від ситуації,
цей перелік може бути вичерпним, або ж містити
відсилочні норми, які передбачають можливість
встановлення прав та обов’язків іншими нормативно-правовими актами. В будь-якому разі, мова йде про певний масив, деяку кількість як прав,
так і обов’язків суб’єкта. Але вважати компетенцію простим переліком прав і обов’язків було б
неправильно, оскільки саме в їх взаємозв’язку можлива ефективна реалізація як самої компетенції,
так і функцій у цілому. При цьому не важливо, чи
йде мова про взаємозв’язок певного права та
обов’язку, або ж прав чи обов’язків між собою.
Так, голові місцевої державної адміністрації для того, щоб виконати покладений на нього
обов’язок „нести відповідальність за виконання
покладених на місцеві державні адміністрації
завдань і за здійснення ними своїх повноважень”
(ст.39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”), необхідно мати право спершу вчинити певні управлінські дії – призначити на посади держадміністрації кваліфікованих осіб,
прийняти ефективні управлінські рішення тощо.
Причому, якраз їх загальна кількість і формує
собою „комплекс” [5, c.265] або „сукупність”
прав і обов′язків, що і являє собою таке правове
явище, як “компетенція”.
Водночас між категоріями „права та обов’язки” і „компетенція”, на нашу думку, існує
проміжна категорія – повноваження. У науковій
літературі можна зустріти ототожнення термінів
“права і обов′язки” та “повноваження” [12,
c.59].На нашу думку, така позиція суттєво звужує роль повноважень до звичайного синоніму
“прав та обов′язків”. Більш точним розумінням
цього терміна, на наш погляд, буде розуміння
повноважень, як категорії, яка позначає комплекс
прав та обов′язків певної функціональної направленості. Така позиція виправдана не тільки з
погляду теоретичної доцільності, дотримання
чистоти юридичної техніки, оскільки недоречно
вживати декілька термінів для позначення одно94

го й того ж явища, але й з погляду нормотворчої
практики, аналізуючи діючі нормативно-правові
акти, що встановлюють правовий статус органів
державної влади, можна побачити, що багато з
них містять цілі розділи (глави) або ж статті, які
мають приблизно такі назви: “Повноваження в
галузі бюджету та фінансів” [1], ”Повноваження
в сфері валютного регулювання” [2], “Повноваження Міністерства оборони України у сфері
управління Збройними Силами України [3]. Тобто мається на увазі, що в даному випадку повноваження - це категорія, яка об′єднує в собі декілька окремих складників – прав і обов′язків - за
ознакою їх галузевої належності.
Водночас права й обов′язки не всіх органів,
а тим паче їх керівників, можна розподілити саме
за галузевою належністю. Причому, хоч такий
розподіл (навіть якщо його можна провести) досить детально відображає увесь спектр прав та
обов’язків органу або посадової особи, він все ж
таки має певну ваду. Полягає вона, як не дивно,
саме в детальності розподілу повноважень за галузевою належністю, що має наслідком занадто
великий перелік цих повноважень.
Як же необхідно підійти до характеристики
прав та обов’язків, щоб знайти певні риси, які
були б притаманні правам та обов’язкам усіх органів або посадових осіб, у тому числі і керівників органів виконавчої влади, і об’єднувались за
цими рисами в певні категорії (складники), що й
утворювали б собою таке явище, як повноваження. Уявляється, що необхідно обрати категорію,
яка б найбільш яскраво віддзеркалювала сутність
діяльності керівника органу виконавчої влади.
Найбільш придатною категорією для цього, на
наш погляд, є їх функції, оскільки на реалізацію
саме функцій керівника органу виконавчої влади
розраховано закріплення його компетенції.
В науковій літературі зазначається, що функції органів виконавчої влади (а отже, і їх керівників) належить розуміти, як «відносно самостійні та якісно однорідні складові діяльності
цих органів, які характеризуються цільовою
спрямованістю» [5, c.262]. У тому ж джерелі
пропонується класифікація існуючих в теорії
управління функцій («планування», «фінансування», «координація», «стимулювання» тощо)
по кількох типових групах, знову ж таки, за цільовою спрямованістю. Проаналізувавши нормативно-правові акти, які встановлюють адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади на предмет закріплення їх цілей
та завдань, ми прийшли до висновку, що керівники органів виконавчої влади виконують три

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 286. Правознавство.

Поняття і сутність компетенції, як елементу адміністративно-правового статусу…

основні види функцій: представницькі, адміністративні та політичні.
Водночас існують різні точки зору на визначення функцій керівника. Так, А.М. Омаров
виділяє п’ять загальних функцій керівника: функції адміністратора (розробляє та реалізує кадрову політику); функції організатора (створює умови, необхідні для ефективної праці, ціленаправлених та скоординованих дій підлеглих); функції
фахівця (грамотно ставити завдання, компетентно аналізувати та ефективно контролювати хід їх
реалізації, проводити кваліфікований інструктаж) [17, c.12]. А ось Л.Є. Кисіль, виділяючи загальні та спеціальні функції відносить до перших –
організацію планування та прогнозування, добір та
розстановка кадрів, координація їх спільної роботи; до других – управління виробничою діяльністю, соціальним розвитком і трудовими ресурсами,
фінансами, матеріальними ресурсами та реалізацію
продукції, робіт та послуг [11, c.34].
Підходи різні, всі вони аргументовані і відповідають саме тому напрямку або відповідній
епосі розвитку державного управління, в якому
були проведені цитовані дослідження. Ми все ж
таки зупинимось на запропонованій нами класифікації функцій керівника органу виконавчої
влади, зважаючи на ряд особливостей, які вирізняють його з-поміж інших керівників.
Отже, ми маємо ретельно охарактеризувати
наявні права та обов′язки і зіставити їх з притаманними керівнику органу виконавчої влади функціями. В результаті отримаємо певну кількість
категорій прав та обов′язків, споріднених між
собою за функціональною ознакою, що й утворюватимуть повноваження керівника органу виконавчої влади.
Отже, ми прийшли до висновку, що в залежності від виконуваних функцій, повноваження
керівника органу виконавчої влади можуть бути
трьох видів: представницького характеру (представництво відповідних органів виконавчої влади
у відносинах з іншими державними органами та
органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в
Україні, так і за її межами тощо); адміністративного характеру (очолювання відповідних органів
виконавчої влади, здійснення керівництва їх діяльністю, обов′язок нести відповідальність за виконання покладених на очолювані органи виконавчої
влади завдань і за здійснення ними своїх повноважень; призначення на посади та звільнення з посад
керівників органів та структурних підрозділів ор-

ганів виконавчої влади тощо); політичного характеру (вироблення та проведення державної політики у певній галузі або з певних питань).
Указані повноваження притаманні всім керівникам органів виконавчої влади, незалежно
від їх статусу державних службовців чи політичних діячів. Справді, як би не “відділяли” політичне керівництво від адміністрування, зробити
це в абсолютному вигляді неможливо, та і недоцільно – у будь-якому разі залишається загальне
керівництво очолюваним органом виконавчої
влади і обов′язок нести відповідальність за діяльність органу, а для цього необхідні не тільки
політичні важелі, а й адміністративні.
Схожа ситуація з визнанням за керівниками органів виконавчої влади, які є державними
службовцями, прав та обов′язків політичного
характеру, що і є політичними повноваженнями.
Політику, як загальнофілософське явище, не можна ототожнювати лише із політикою загальнодержавною. При тлумаченні терміна “політика”,
як загального поняття, яке означає вироблення
концептуальних ідей, поглядів, методів дії, ми
виходимо на беззаперечне визнання за всіма керівниками органів виконавчої влади, у тому числі і за тими, які є державними службовцями, права на обрання (вироблення) методів керування,
концептуальних ідей розвитку, діяльності очолюваного ним органу. Подібне тлумачення цього
терміна міститься в окремих дослідженнях, де,
зокрема, зазначається: “Державна політика в змістовному аспекті передбачає соціальний механізм, що складається з визначення загальних суспільних цілей, прийняття державно-управлінських рішень і мобілізації необхідних ресурсів для досягнення поставлених цілей, а також
інституціональну структуру, що містить інститути лідерства, органи влади, норми й правила регламентації політичних дій соціальну діяльність,
що полягає у створенні умов для соціального
партнерства між державною владою і суб’єктами
громадянського суспільства, залученні до управління основних соціальних груп через суспільні
інститути. Із розробкою державної стратегії і
проведенням повсякденної поточної політики
(курсив наш – Н.А.) пов’язане державне управління…” [13, c.15]. І тоді, справді, надання певним повноваженням керівних державних службовців характеру політичних, буде цілком виправданим. Тому абсолютно природно, що міністри,
які є політичними діячами, мають адміністративні
повноваження, а, наприклад, голови місцевих державних адміністрацій чи центральних органів ви-
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конавчої влади зі спеціальним статусом наділені
частиною повноважень політичного характеру.
Але не всі нормативно-правові акти використовують саме таке розуміння повноважень.
Так, аналізуючи діючі положення про міністерства, затверджені Указами Президента України,
які за своєю конструкцією є ідентичними, ми
можемо побачити, що при встановлені статусу
того чи іншого міністерства у вказаних документах перераховуються завдання органу (наприклад, ст.3 Положення про міністерство внутрішніх справ [4]), його функції (ст.4 того ж Положення) та права (ст.5 Положення). В подальших
статтях лише згадується термін “повноваження”
для позначення узагальненого переліку і завдань,
і функцій, і прав. Так, у вже згаданому нами Положенні про міністерство внутрішніх справ стаття 8 зазначає, що “МВС України у межах своїх
повноважень (курсив наш – Н.А.) видає на основі та на виконання актів законодавства накази,
організовує і контролює їх виконання” [4]. При
встановленні статусу керівника міністерства, наводиться вже перелік його повноважень, які за
своєю суттю є його правами та обов′язками. Як
бачимо, уніфікованість у вживанні термінів у
діючому законодавстві відсутня, що не додає
йому бажаних якостей ефективності.
Висновки. Отже, аналізуючи наукову літературу, нами встановлено, що поглядів на визначення терміна “компетенція” досить багато, але
всі вони вказують на те, що компетенція є певним елементом правового статусу (правового
становища) будь-якого державного органу. На
базі цього висновку та визначень самого терміна
виведемо поняття компетенція: компетенція —
це елемент правового статусу, який встановлює
сукупність юридично встановлених прав та обов'язків органу виконавчої влади або його керівника, реалізація яких забезпечує виконання їх
основних функцій.
У даному випадку мова йде про певний масив, деяку кількість як прав, так і обов’язків
суб’єкта. Але вважати компетенцію простим переліком прав та обов’язків було б неправильно,
оскільки саме в їх взаємозв’язку можлива ефективна реалізація як самої компетенції, так і функцій у цілому. Водночас між категоріями „права
та обов’язки” і „компетенція”, на нашу думку,
існує проміжна категорія – повноваження. Тобто
мається на увазі, що в даному випадку повноваження - це категорія, яка об′єднує в собі декілька
окремих складників – прав та обов′язків - за
ознакою їх галузевої належності. Уявляється, що
необхідно обрати характеристику, яка б най96

більш яскраво віддзеркалювала сутність діяльності керівника органу виконавчої влади і за допомогою якої можна було б розподілити права та
обов′язки на групи. Найбільш придатною характеристикою для цього, на наш погляд, є їх функції, оскільки на реалізацію саме функцій керівника органу виконавчої влади розраховано закріплення його компетенції. Проаналізувавши нормативно-правові акти, які встановлюють адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади на предмет закріплення їх цілей
та завдань, ми прийшли до висновку, що керівники органів виконавчої влади виконують три
основні види функцій: представницькі, адміністративні та політичні.
А звідси випливає висновок, що в залежності від виконуваних функцій, повноваження керівника органу виконавчої влади можуть бути
трьох видів: представницького характеру; адміністративного характеру; політичного характеру.
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CONCEPT AND ESSENCE OF JURISDICTION, AS ELEMENT OF ADMINISTRATIVE LAW
STATUS OF LEADER OF EXECUTIVE STATE ORGAN
Summary
The represented article is devoted to research of concept and essence of jurisdiction. Next to it the
question of correlation of concepts is examined jurisdiction, plenary powers and functions. Author systems
approach is pointed to understanding of the indicated concepts.
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ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРАВОСУБ'ЄКТНОСТІ ОСОБИ
Постановка проблеми. Правосуб’єктність
особи є необхідною передумовою її правового
статусу. Категорія правосуб’єктності застосовується в останні роки майже в усіх сферах юридичної науки. Як правило правосуб’єктність пов’язується з характеристикою особи як суб’єкта
права, але її зміст розкривається не однозначно.
Вивчення категорії адміністративної правосуб’єктності, без сумніву являється актуальним
завданням науки адміністративного права. Вчення про правосуб’єктність особи в свою чергу
складає частину теорії адміністративно-правового становища особи.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблемі розуміння правосуб'єктності особи та її
елементів присвячували свої дослідження вчені у
різні роки. Значну увагу даній проблемі було
приділено М.М. Коркуновим [12, с.143], І.В. Михайловським [15, с.476], М.І. Матузовим [14,
с.201], А.В. Венедіктовим [ 10, с.20], С.С. Алексієвим [9, с.286], А.Е. Луньєв [13, с.64. ]. Досить
ґрунтовно розглянуто поняття правосуб'єктності
та її елементи у праці Н.В. Вітрука „Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе” [11, ст.89 ].
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувати ступінь наукової розробки проблеми, визначити поняття адміністративної правосуб'єктності, розкрити її структурні
елементи.
Виклад основного матеріалу дослідження. В загальній теорії держави і права, та і в галузевих юридичних науках, питання правосуб'єктності виявилося недостатньо досліджене в силу того, що недостатньо уваги було приділено,
по-перше, з'ясуванню специфічного змісту правоздатності як здатності мати права й обов'язки,
по-друге, дослідженню питання про стадії прояву прав і обов'язків для їх носіїв.
А.В. Венедиктов, розглядаючи поняття
правосуб'єктності, говорить, що дана категорія
багатозначна. На його погляд, у тих сферах і інститутах права, для яких закон встановлює різноманітні передумови правоздатності і дієздатності,
правосуб'єктність адекватна правоздатності (цивільне право), а ось щодо галузей і інститутів права,
для яких закон встановлює однакові передумови
правоздатності й дієздатності, правосуб'єктність
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охоплює як правоздатність, так і дієздатність (виборче право, трудове та ін.) [10, с.20].
Визначаючи поняття правосуб'єктності особи Н.В. Вітрук, говорить, що вона становить собою
єдність її структурних елементів – правоздатності,
дієздатності та деліктоздатності [11 , с.89]. Правоздатність - це визнана державою можливість особи
мати юридичні права та обов'язки. Дієздатність це визнана державою можливість особи самостійно (своїми діями) набувати, здійснювати,
змінювати і припиняти юридичні права й обов'язки для себе та інших осіб. Деліктоздатність - це
визнана можливість особи самостійно нести
юридичну відповідальність за здійснення правопорушення.Розглянемо детальніше виділені елементи правосуб'єктності.
І.В. Михайловський, розглядаючи правосуб’єктність, стверджує, що, всі люди, у рамках
правопорядку, однаково здатні мати права і нести обов'язки. Теорія позитивного права, на його
погляд, виражає дане положення в понятті правоздатності, тобто здатності бути суб'єктом юридичних відносин. Таку правоздатність, принципово
належну кожній людині, належить називати абстрактною або загальною правоздатністю [ 15, с.476].
Та від абстрактної правоздатності потрібно відрізняти конкретну, або спеціальну правоздатність,
тобто можливість володіти суб'єктивним правом
у межах даного правопорядку. Усі люди володіють загальною правоздатністю, а обсяг спеціальної правоздатності залежить від великого ряду
умов, визначених правопорядком.
Крім того, також існує поділ правоздатності на активну та пасивну. Активна правоздатність
передбачає здатність володіти суб'єктивними
правами, а пасивна правоздатність – нести юридичні обов'язки і здійснювати відповідні дії. Розглядаючи поняття правоздатності, Н.М.Коркунов
говорить про те, що юридичні норми, як норми
розмежування людських інтересів, застосовуються тільки у відносинах між людьми, тому що
тільки у таких відносинах передбачається зіткнення людських інтересів [12, с.143]. Так як
юридичні відносини можливі тільки між людьми, як наслідок і суб'єктами юридичних відносин
можуть бути тільки люди. Сучасне право визнає
усіх людей правоздатними, але не кожен здатний
мати будь-яке право. А правоздатність може ма-
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ти різноманітний обсяг, більш чи менш обмежений. Обмеження правоздатності дуже різноманітні, але всі вони можуть бути зведені до трьох
категорій: обмеження фізичні, ті що виникають
із несумісності відомих юридичних відносин, і
каральні обмеження.
До фізичних обмежень правоздатності
особи відносять: вік і стан здоров'я. Як приклад у
даному випадку можна навести ст.11. Закон
України „Про об’єднання громадян” від
16.06.1992 року, яка встановлює вимоги що до
засновників об'єднань громадян однією з яких є
вік. Так політичні партії створюються за ініціативою громадян України, які досягли 18 років.
Засновниками громадських організацій можуть
бути громадяни України, які досягли 18 років, а
молодіжних та дитячих організацій 15-річного
віку. Даним законом також установлюються вікові обмеження, що до членства в об'єднаннях
громадян. В свою чергу членами політичних
партій можуть бути тільки громадяни України,
які досягли 18-річного віку. Членами громадських організацій, крім молодіжних і дитячих, можуть бути особи, які досягли 14 років [5 , с.504].
Стан здоров'я також може впливати на адміністративну правоздатність громадян, а саме відповідно до Закону України „Про пожежну безпеку”
від 17 грудня 1993 р. ст.19. На службу до державної пожежної охорони приймаються громадяни, які
досягли вісімнадцятирічного віку, здатні за своїми
здібностями, освітою та станом здоров'я виконувати покладені на них обов'язки [7, с.21].
Що ж до обмежень, які виникають з несумісності відомих юридичних відносин, то, наприклад, ст. 7. Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” передбачає несумісність статусу депутата місцевої ради з деякими посадами
та видами діяльності. Так, депутат місцевої ради,
який перебуває на посаді керівника місцевого
органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на
яку поширюються вимоги Конституції та законів
України щодо обмеження сумісництва, не може
поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського
голови, секретаря сільської, селищної, міської
ради, голови та заступника голови районної у
місті, районної, обласної ради, а також з іншою
роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті [8, с.290].
Остання з виділених нами категорій обмеження правоздатності – це каральні обмеження. Вони є результатом прийнятого судом рішення і складають ніби частину покладеного на правопорушника покарання, та, як правило, мають

тимчасовий характер. Так, ст. 124. Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачає у випадку порушення водіями правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження
транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових споруд чи іншого майна, позбавлення права
керування транспортними засобами на строк від
трьох до шести місяців [2, с.1122].
Володіння особою загальною чи спеціальною правоздатністю далеко не завжди означає,
що вона володіє тим чи іншим суб'єктивним правом. Так, наприклад, особа може відповідати
усім умовам, визначеним ст. 4. Закону України
„Про державну службу”, але не бути державним
службовцем [6, с.490]. Також існують випадки,
коли правоздатність і суб'єктивне право збігаються, коли достатньо володіти загальною або
спеціальною правоздатністю, щоб володіти відповідним суб'єктивним правом. Так, відповідно
до ст. 38. Конституції України, громадяни мають
право вільно обирати й бути обраними до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування. Так, відповідно до даної норми, кожен
громадянин України, отримує виборче право. Чи,
наприклад, ст. 55. Конституції України зазначає,
що кожному гарантується право на оскарження в
суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб [1, с.141].
У даному випадку спеціальна правоздатність збігається з суб'єктивним правом: наприклад, правом подати позов, а цьому праву відповідає обов'язок суду прийняти позов. Розрізнити
наведені нами приклади неважко. Якщо для набуття суб'єктивного права необхідний особливий
правонаділяючий факт, який має відношення до
даного суб'єкта, (призначення на посаду, обрання
в парламент), то правоздатність і суб'єктивне
право не збігаються. Якщо такого факту не потребується і дане суб'єктивне право знаходиться
в користуванні невизначеного кола осіб, тоді ці
поняття зливаються.
Та й не всі громадяни України наділені однаковою адміністративною дієздатністю. Її зміст
та обсяг залежать від великого ряду факторів, до
яких, насамперед, належать: вік, стан здоров’я,
належність до певних соціальних груп.
Залежно від віку адміністративна дієздатність поділяється на три види: повну, обмежену і
часткову. Повна дієздатність виникає по досягненні громадянином 18 років. Обмежена дієздатність виникає при досягненні 16 років (із цього
моменту громадянин може бути притягнений до
адміністративної відповідальності, зобов’язаний
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мати паспорт тощо). Часткова дієздатність виникає у більш ранньому віці. Що ж стосується моменту виникнення адміністративної дієздатності,
то - це питання законодавством не врегульовано.
Неповнолітній визнається частково дієздатним,
якщо він може своїми діями реалізувати свої
права, виконувати свої обов’язки. Адміністративна дієздатність у певних сферах виникає раніше, ніж будь-яка інша. Її часткова поява і наступне збільшення пов’язано з фізичним та інтелектуальним розвитком особи (скарга, медична допомога, виключення зі школи).
Стан здоров’я також може бути фактором
неоднакової дієздатності (наприклад, при відсутності належного стану здоров’я особа не може
бути покликана на військову службу). Так, відповідно до Закону України „Про загальний військовий обов'язок і військову службу” від 25 березня 1992 року, ст. 15. На строкову військову
службу в мирний час призиваються придатні до
неї за станом здоров'я й віком громадяни чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років [4, с.385].
Належність до певних соціальних груп
може стати причиною надання громадянам додаткових прав. Такі соціальні групи та додаткові
права, які вони мають, обов’язково визначаються
в законодавстві (це, наприклад, ветерани війни,
учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, військовослужбовці та члени їх, сімей, молодь та ін.). Так,
відповідно до ст. 20. Закону України „Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28
лютого 1991 р., а саме громадяни, які віднесені до
першої категорії, мають право на безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і
назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом із правом першочергового придбання квитків [3,с. 200].
Водночас в юридичній науці існує погляд,
відповідно до якого дієздатність - це визнана
державою можливість особи самостійно (своїми
діями) набувати, здійснювати, змінювати і припиняти юридичні права й обов'язки для себе та
інших осіб, а також відповідати за неправомірну
реалізацію прав або не виконання обов'язків.
Наприклад, С.С. Алексеев звертає увагу на
те, що у правовідносинах у більшості суб'єктів
права немає необхідності спеціально виділяти
деліктоздатність. У такому випадку деліктоздатність являє собою за своєю суттю одну зі сторін
правосуб'єктності (дієздатність), що виражає
можливість самостійного виконання юридичних
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обов'язків. А відповідальність є одним із видів
несення юридичних обов'язків [9, с.286].
На наш погляд, в адміністративному праві
деліктоздатність слід відокремити від дієздатності. Так, наприклад, відповідно Кодексу про адміністративну відповідальність, а саме ст.12.
Адміністративній відповідальності підлягають
особи, які досягли на момент учинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного
віку [2, с.1122]. Отже, можна зробити висновок,
що громадяни в сфері адміністративного права у
віці від 16-18 років вважаються деліктоздатними,
хоча вони ще не мають повної дієздатності.
Відповідно здатність відповідати за здійснення деліктів (правопорушень) виключається зі
змісту дієздатності і складає зміст самостійної
категорії – діліктоздатності. Як наслідок, у тих
випадках, коли деліктоздатність існує окремо від
дієздатності, правосуб'єктність буде являти собою єдність трьох структурних елементів - правоздатності, дієздатності і деліктоздатності.
Висновки. Адміністративна правосуб’єктність визначається як здатність особи мати права
та обов’язки у сфері державного управління (адміністративна правоздатність) реалізовувати надані права та обов’язки у сфері державного
управління (адміністративна дієздатність) і нести
юридичну відповідальність за здійснення правопорушення (адміністративна деліктоздатність).
Сучасне право визнає всіх людей правоздатними,
але не кожен здатний мати будь-яке право. Правоздатність може мати різноманітний обсяг, бути
більш чи менш обмеженим. Обмеження правоздатності дуже різноманітні, але всі вони можуть
бути зведені до чотирьох категорій: обмеження
фізичні, ті що виникають із несумісності відомих
юридичних відносин, та каральні обмеження.
Але не всі громадяни України наділені однаковою адміністративною дієздатністю. Її зміст та
обсяг залежать від ряду факторів, до яких, насамперед, належать: вік, стан здоров’я, належність до певних соціальних груп.
Водночас у юридичній науці існує погляд,
відповідно до якого дієздатність - це визнана
державою можливість особи самостійно (своїми
діями) набувати, здійснювати, змінювати і припиняти юридичні права й обов'язки для себе та
інших осіб, а також відповідати за неправомірну
реалізацію прав або не виконання обов'язків. У
цьому випадку здатність відповідати за здійснення деліктів (правопорушень) виключається зі
змісту дієздатності і складає зміст самостійної
категорії – діліктоздатності. Отже, в тих випадках, коли деліктоздатність існує окремо від діє-
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здатності, правосуб'єктність буде являти собою
єдність трьох структурних елементів - правоздатності, дієздатності і деліктоздатності.
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O.I. Grygorash
ELEMENTS OF THE ADMINISTRATIVE LEGAL PERSONALITY
OF THE PERSON
Summary
The administrative legal personality is defined as ability of the person to have the rights and
responsibilities in sphere of administration of government, to realize the given rights and responsibilities in
sphere of administration of government and to bear the legal responsibility for accomplishment of an
offence.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Постановка проблеми. На питаннях недосконалості сучасного українського законодавства
постійно акцентують увагу фахівці різних галузей
права. Постають питання щодо юридичних колізій, пробілів в законодавстві, щодо недосконалої
юридичної термінології тощо. В зв’язку з цим
вчені в галузі теорії права гостро піднімають питання щодо ефективності законодавства. В той
же час постає питання і щодо ефективності фінансового законодавства.
Метою даної статті є розкриття поняття
ефективності фінансового законодавства та встановлення основних факторів, що впливають на її
рівень.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Рівень ефективності фінансового законодавства
безпосередньо впливає на наповнення державного і
місцевих бюджетів, на діяльність бюджетних установ та загалом на функціонування як держави в
цілому, так і її органів та органів місцевого самоврядування. Саме нормами фінансового законодавства врегульовано здійснення основних фінансових потоків держави та територіальної громади.
Професор Н.М.Оніщенко пропонує здійснювати
оцінку ефективності законодавства за такими позиціями як: 1. Законодавчий процес. 2.Якість закону. 3. Професіоналізм законодавців. 4. Вплив інтеграційних процесів на ефективність законодавства.
За останні десять років фінансове законодавство зазнало значних змін – воно суттєво оновилось, збільшилось кількісно та переорієнтувалось на ринкові відносини. В цілому це процеси
позитивного характеру, однак мають вони і окремі
негативні наслідки. Один із них – перенасиченість
правового поля різними, під час взаємовиключаючими нормами, що приводить до юридичних колізій. Юридичні колізії слід розглядати як наслідок
недосконалості законодавчого процесу. Під колізіями в фінансовому законодавстві слід розуміти
розходження чи протиріччя між окремими нормативно-правовими актами, що регулюють фінансові
правовідносини.
Чинне українське фінансове законодавство
на сьогодні охоплює великий масив нормативних
актів (це і податкове, і бюджетне, і валютне законодавство тощо). В загальному законодавчому масиві одночасно діють фінансово-правові акти різного рівня і значення, різної юридичної сили. Якщо
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окремі питання врегульовані кількома нормативними актами, то ряд проблем ще залишилось неврегульованими і є пробілом в законодавстві. В
теорії права розрізняють як об’єктивний, так і
суб’єктивний характер причин колізій [1, с.228229]. Серед об’єктивних причин - динамізм регульованих правом суспільних відносин. Найбільш
суттєвими суб’єктивними причинами є: 1) низька
якість окремих законів; 2) пробіли в праві; 3) прийняття нових законодавчих актів не завжди веде до
втрати чинності норм, якими було врегульовано
раніше відповідні фінансові правовідносини.
Протиріччя між законами можуть бути: а) в
межах фінансового законодавства; б) між фінансовими та іншими законами. На сьогодні існує протиріччя між нормами Бюджетного кодексу України
та Закону України від 21 грудня 2000 р. „Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами”. Норми обох актів (стаття 50 Бюджетного
кодексу України та стаття 14 Закону) регулюють
порядок надання відстрочки. Але в одному випадку виключне право на прийняття відповідного рішення закріплено за фінансовими органами, в іншому – за податковими.
Протиріччя може бути і в межах одного закону. Так, коли ми звернемося до статті 11-1 Закону України „Про державну податкову службу в
Україні”, то в одному випадку зазначається, що
позапланова перевірка платника податку здійснюється за рішенням суду, а в іншій частині цієї статті
– вже робиться посилання на рішення керівника
податкового органу. Норми Господарського Кодексу України вступають в протиріччя з нормами
Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами”. Норми останнього визначають підстави, порядок та розміри
штрафу (фінансової санкції), який застосовується
до порушників податкового законодавства. Однак,
в статті 241 Господарського Кодексу України
штрафи визначаються вже не як фінансова санкція,
а як адміністративно-господарська.
Адміністративно-господарські штрафи застосовуються за порушення „встановлених правил
здійснення господарської діяльності” (частина 1
статті 241 Господарського Кодексу України). Перелік порушень, розміри та порядок стягнення ад-
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міністративно-господарського штрафу визначаються законами, що регулюють податкові та інші
відносини, в яких допущено правопорушення (частина 2 статті 241 Господарського Кодексу України). Законодавець, встановлюючи таку норму, ігнорує не тільки податкове законодавство, але і рішення Конституційного Суду України від 30 травня 2001 року №7-рп/2001 [2], яким було підтверджено право на існування фінансових санкцій, як
самостійного виду санкцій.
Відносини, які виникають в сфері регулювання господарської діяльності суб’єктів господарювання та податкові правовідносини мають відмінну правову природу. Податкові правовідносини
є публічно-правовими відносинами, в яких превалює публічний інтерес. На відміну від них, господарські відносини відносяться до сфери регулювання не публічного, а приватного права. Здійснення господарської діяльності пов’язане із досягненням в першу чергу приватного інтересу конкретного суб’єкта господарювання або їх групи, який
виражається в отриманні ними прибутку та досягненні економічних та соціальних результатів.
Існує наступна практика вирішення колізій:
1. Якщо протирічать акти одного і того ж органу,
видані в різний час, то застосовуються норми акту,
який видано по часу останнім. 2. Якщо акти видані
різними органами, то застосовується принцип ієрархії нормативних актів. 3. Якщо протиріччя існують між загальним та спеціальним актом одного
рівня – застосовується спеціальний акт. Існування
колізій – це явище невідворотне. „Колізії несуть в
собі і позитивний заряд, так як є свідченням нормального процесу розвитку або ж є виразом законних посягань на нове правове становище” [3, с.4].
До низької якості окремих законів приводить, серед іншого, відсутність у них чітких формулювань, термінологічна невизначеність. Окремі
терміни, як наприклад, „податковий кредит”, „податкове зобов’язання” тощо, вживаються в різних
фінансово-правових актах, але мають відмінний
зміст (наприклад, в Законі України „Про податок
на додану вартість”, Законі України „Про податок з
доходів фізичних осіб” та в Законі України „Про
порядок погашення зобов’язань платників податку
перед бюджетами та державними цільовими фондами”). Назвавши в Законі України „Про плату за
землю” платниками земельного податку громадянвласників земельних паїв, законодавець не визначив для них бази оподаткування.
На ефективність фінансового законодавства
впливають і пробіли в праві. Відповідно до частини
2 статті 92 Конституції України, податки і збори
встановлюються в Україні виключно законами.

Однак в законодавстві України на сьогодні відсутнє чітке визначення і податку, і збору. В статті 2
Закону України “Про систему оподаткування” лише зазначається, що “під податком і збором
(обов’язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або
державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються
законами України про оподаткування”. Приведене
вище формулювання має загальний характер і залишає відкритим питання, якими рисами повинен
бути наділений платіж, щоб його можна було віднести до податку, і в чому відмінність податку від
інших обов’язкових платежів.
На рівень ефективності податкового законодавства суттєво впливають і інтеграційні процеси.
Наявність податку ПДВ в складі податкової системи є обов’язковою умовою при приєднанні держави до ЄС, оскільки: а) відрахування від цього податку складають одне із основних джерел формування бюджету ЄС; б) ПДВ є основним видом непрямих податків, узгоджене регулювання якого в рамках ЄС визнано необхідною умовою для спільного
ринку. Вимога про заміну діючого в країнах Співтовариства податку з обороту на єдину форму
справляння ПДВ категорично була сформульована
в Першій Директиві Ради Міністрів ЄС
№67/227/ЕЕС від 11 квітня 1967 р. про гармонізацію законодавства держав-членів по податку з обороту та конкретизована в наступних директивах
про ПДВ [4] .
На сьогодні основним нормативним актом,
що регулює режим справляння ПДВ в ЄС, є Шоста
Директива Ради Міністрів ЄС про ПДВ (Директива
77/388/ЕЕС) [5], вимоги якої щодо: 1) сфери дії та
території застосування податку; 2) операцій, що
оподатковуються та місця їх проведення; 3) порядку визначення податкових зобов’язань; 4)
платників податку, ставок та податкових пільг, є
обов’язковими для країн-членів ЄС (країн, які
бажають приєднатись до ЄС) та повинні бути
враховані (імплементовані) в їх національному
законодавстві.
В Україні, як і в країнах-членах ЄС, передбачено справляння ПДВ та акцизного збору (акцизів). Але механізм їх справляння та основні елементи мають суттєві відмінності в порівнянні з європейським правом. Із прийняттям Закону України
від 3 квітня 1997 р. “Про податок на додану вартість”[6] в порядку справляння ПДВ відбулися певні зміни, які по окремим елементам частково відповідають європейських вимогам (запроваджено
поняття “податковий кредит”, “дата виникнення
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податкового зобов’язання”, уточнено складові
об’єкту оподаткування, переглянуто перелік пільг
та операцій, що не підпадають під об’єкт оподаткування тощо).
Ряд важливих положень із Шостої Директиви ЄС щодо справляння податку передбачено врахувати і в розділі 2 проекту Податкового кодексу
України (статті 4001-4043), оскільки, виходячи із
інтеграційних вимог з приєднання України до ЄС,
в процесі розроблення проектів актів законодавства, що підлягають адаптації, центральні органи виконавчої влади повинні керуватись основними положеннями відповідних актів законодавства ЄС.
Але на початковому етапі цього процесу, враховувати їх необхідно настільки, наскільки це доцільно
для України з огляду на економічні, політичні та
соціальні наслідки прийняття відповідних правових норм, адаптованих до вимог законодавства ЄС.
В зв’язку з цим, до проекту включено норми, які частково вступають в протиріччя з положеннями зазначеної Директиви, але відповідають
інтересам нашої держави. Так, за вимогами ЄС
“платник податку це будь-яка особа, яка самостійно здійснює будь-яку економічну діяльність у
будь-якому місці та з будь-якою метою та результатом” і є незалежною особою. Філіали, інші відокремлені структурні підрозділи юридичної особи
не підпадають під визначений в європейському
праві статус платника податку. Крім того, декілька юридичних осіб з однієї держави-учасниці
ЄС, які, з економічної точки зору, діють як єдина
особа, можуть розглядатись як єдиний платник
податку, без застосування оподаткування до операцій, що здійснюються між такими особами
(стаття 4 Директиви) [7].
Не дивлячись на таке застереження, в статті
4001 та статті 4004 проекту Податкового Кодексу
України платники ПДВ визначені як “будь-яка
юридична чи фізична особа, яка є резидентом або
нерезидентом України, включаючи філіали, відділення і відокремлені підрозділи юридичних осіб,
які знаходяться на території України, мають рахунки в установах банків і здійснюють операції з
продажу товарів, робіт, послуг”. На відміну від

українського, в європейському законодавстві міститься перелік суб’єктів, яких заборонено
включати до складу платників ПДВ. Це - державні організації, крім тих, які конкурують з комерційним; особи, які надають безкоштовні послуги; наймані працівники.
Шостою Директивою ЄС передбачена гармонізація ставок податку, стандартний розмір яких
не може бути менше ніж 15%. Дозволяється по визначеному ЄС переліку товарів (послуг) застосовувати пільгові ставки, але не менше 5% (при оподаткуванні житлово-комунальних та тран-спортних
послуг, продуктів харчування, тощо). В українському законодавстві відсутнє таке поняття як пільгова ставка ПДВ, а більшість товарів (послуг) із
названого вище переліку оподатковуються на загальних підставах, за ставкою 20%.
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THE EFFICIENCY OF FINANCIAL LEGISLATION
Summary
The term of efficiency and essence of financial legislation are defined in the present article. The main criteria which influence the efficiency of the legislation are pointed out.
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СТРУКТУРА СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Оскільки фінансове право виступає як єдина галузь, єдиним є і
провідний його інститут – бюджетне право.
З’ясування предмету бюджетного права і чітке
відмежування його від інших фінансово-правових інститутів має і практичне, і теоретичне значення. З теоретичного боку таке зв’язування необхідне через те, що це дозволяє краще систематизувати бюджетно-правові акти і легше орієнтуватися в них, а з практичного – перш за все
тому, що кожний фінансово-правовий інститут
має свої засоби захисту прав суб’єктів фінансових правовідносин [45, с.121].
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідження системи бюджетного права проводили такі вчені-фінансисти, як Е.А.Алісов [3],
В.В.Бесчеревних [4; 5], Л.К.Воронова [9],
Н.Д.Еріашвілі [49], Б.Н.Іванов [16], О.Н.Горбунова [11; 12], Ю.В.Другова [12], Т.В.Конюхова
[20], А.Н.Костюков [21], Ю.А.Крохіна [22; 23],
І.І.Кучеров [24], С.І.Мельніков [36], В.А.Паригіна [36], М.І.Піскотін [30], А.Д.Селюков [12],
Н.В.Сидорова [34], А.А.Тедеєв [36], Н.І.Хімічева
[39; 47] та інші. Однак єдиного погляду на систему бюджетного права, її складових елементів
ні в Росії, ні в Україні не склалося.
Мета дослідження полягає в аналізі структурних елементів системи бюджетного права
України, виходячи зі стану сучасного бюджетноправового регулювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення бюджетного права та складових
його системи вченими фінансистами здійснюється з огляду на: Предмет правового регулювання.
Зокре-ма, більшість учених визначає бюджетне
право України як „сукупність фінансово-правових норм, що регулюють фінансові відносини,
які виникають у зв’язку з бюджетною діяльністю
[45, с.121], тобто утворенням, розподілом і використанням коштів державного та місцевого бюджетів” [29, с.116]. А під предметом бюджетного
права розуміють „сукупність виникаючих внаслідок державного застосування, закріплення або
регулювання суспільних відносин у сфері бюджетної діяльності держав і муніципальних утворень” [23, с.207]. Тобто визначення ґрунтуються
на аспекті різновиду фінансової діяльності (бюджетній діяльності). Однак визначення предмета

фінансового права через відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності держави і
муніципальних утворень, базується не на суттєвих, а на формальних ознаках відносин, що підпадають під фінансово-правове регулювання.
Фактично так само, як і в адміністративному
праві, дефініція предмета фінансового права побудована на вказівці меж відносин, що охоплюються фінансово-правовим регулюванням [18,
с.5]. Ці межі окреслені рамками фінансової діяльності держави і муніципальних утворень. Поняття бюджетного права можна визначати, виходячи або із загальної (вузький підхід), або з конкретної (за видами відносин) характеристики
предмета бюджетного права (широкий підхід).
А) Вузький підхід учених до предмета бюджетного права базується на перерахуванні основних функцій бюджетної діяльності, у сфері
здійснення якої і відбуваються бюджетні правовідносини (Хімічева Н.І., Крохіна Ю.А., Орлюк
О.П., Еріашвілі Н.Д., О.В.Староверова, І.Н.Пахомов) [40, с.113; 23, с.204; 29, с.116; 7, с.87; 41, с.
66; 49, с.137].
Зокрема, зазначається, що Бюджетне право
України – це сукупність фінансово-правових
норм, що регулюють фінансові відносини, які
виникають у зв’язку з бюджетною діяльністю,
тобто утворенням, розподілом і використанням
коштів державного та місцевого бюджетів [29,
с.116]. Ці відносини можна об’єднати у визначені групи, які регулюють окремі сторони бюджетної діяльності.
Тобто, функціями бюджетної діяльності
визначають утворенням (формуванням), розподілом і використанням коштів державного та місцевого бюджетів. Дехто з учених випускає функцію розподілу [42, с.104; 41, с.66], однак у бюджетних відносинах дана функція є, на наш погляд, найголовнішою.
Такий зміст предмета бюджетного права
зумовлює й особливості методів його регулювання, тобто прийомів і способів юридичного
впливу на поведінку учасників фінансових відносин, на характер взаємодії між ними [7, с.87].
Однак таке поняття недостатньо чітко визначає межі регулювання бюджетного права [42,
с.104]. Воно дозволяє тлумачити його дуже широко і віднести до бюджетного права не лише
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власне бюджетні, але й інші, пов’язані з бюджетом відносини (наприклад, ті, що стосуються податкових платежів до бюджету, витрачання бюджетних асигнувань бюджетними установами та
одержувачами бюджетних коштів тощо). Уникнути цього можна шляхом введення б у визначення поняття бюджетного права уточнюючих
рис, заснованих на конкретизації його предмету.
Б) Широкий підхід учених до предмета
бюджетного права базується на перерахуванні
сукупності груп відносин, які регулюються нормами бюджетного права (відповідно до структури бюджетного права), оскільки підхід до визначення предмета бюджетного права лише на перерахуванні функцій бюджетної діяльності більшістю вчених вважається занадто вузьким (Грачева
Є.Ю., Соколова Е.Д., Безчеревних В.В., Воронова Л.К., Алісов Є.А., Карасьова М.В., Горбунова
О.Н.) [13, с.54; 5, с.15; 10, с. 146; 3, с.78; 33,
с.115; 37, с.187; 43, с.138]. Отже, визначають, що
бюджетне право України як підгалузь фінансового права – це сукупність правових норм, що регулюють бюджетний устрій, структуру і порядок
розподілу доходів і видатків бюджетної системи,
повноваження держави й органів місцевого самоврядування в галузі бюджетів і бюджетних
процес [10, с.146].
Стаття 1 БКУ також указує, що кодекс регулює відносини, які виникають у процесі складення,
розгляду, затвердження, виконання бюджетів і розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за
виконанням Державного Бюджету України і місцевих бюджетів. Отже, суспільні відносини в галузі
бюджету, які регулюються Бюджетним кодексом
України та іншими бюджетно-правовими нормами,
мають назву бюджетно-правових.
В) Владно-майновий характер фінансовоправових відносин, які виникають у зв’язку з
бюджетною діяльністю. Зазначається, що регулююча роль бюджетно-правових норм полягає в
тому, що вони викликають певні дії державних
органів, які, реалізуючи свої права (владні повноваження) й обов’язки в галузі бюджетної діяльності, втілюють у життя вимоги цих норм [45,
с.122]. При аналізі предмета фінансового регулювання необхідно враховувати фундаментальне положення Є.А.Ровинського про зміст фінансових
правовідносин як владно-майнових (об’єк-том яких
є гроші [32]), котре використовується у працях
майже всіх фахівців у даній галузі і найчастіше через загальновідомість, навіть без посилань.
Ряд учених при цьому зазначає, що до
предмета фінансового права (і бюджетного в тому числі) відносяться не лише владно-майнові пра106

вовідносини, а й пов’язані з ними немайнові [23,
с.204] (організаційні, процедурні) відносини [18,
с.6]. Цілком справедливо зазначається також, що
якщо фінансове право в тому вигляді, в якому воно
існувало в радянський час, було дуже близьким,
практично невідривним від адміністративного права, то сьогодні воно зайняло місце галузі на стику
публічного і приватного права [18, с.10].
Г) Наступна група визначень ґрунтується
на вказівці на те, з приводу формування яких саме фондів грошових коштів відбуваються відносини, що є предметом бюджетного права (об’єкт
регулювання). Зокрема, з цього приводу випливають дві позиції вчених. Перша група вченихфінансистів [29, с.116; 7, с.87; 24, с.52; 10, с.76;
42, с.104; 49, с.137], переважаюча, вважає що
такими фондами є лише бюджети (державний,
місцеві) і, зокрема бюджетні фонди коштів. Друга група вчених-фінансистів включає до системи
публічних фондів коштів, формування, розподіл і
витрачання коштів яких регулюється нормами
бюджетного права, позабюджетні фонди коштів
[24, с.52; 38, с.65; 14, с.4; 21, с.5]. З цього приводу, з огляду на положення ст..1 БКУ, яка окреслює коло бюджетних відносин, вважаємо доцільним погляд, що підрозділи „Бюджетне право” і
„Правовий режим централізованих позабюджетних цільових фондів” входять до одного розділу
[10, с.42], як елементи системи фінансового права, що регулюють порядок здійснення одного
виду функцій фінансового діяльності держави
щодо споріднених елементів фінансової системи.
При цьому занадто вузький і підхід, при
якому бюджетне право України визначають як
„сукупність фінансово-правових норм, що регулюють суспільні відносини, що складаються в
процесі формування і використання державного
бюджету” [41, с.66]. А занадто широким є, на
нашу думку, визначення бюджетного права як
такого, що „регулює відносини України, адміністративно-територіальних одиниць і відповідних
органів законодавчої та виконавчої влади, які
виникають у зв’язку з утворенням, розподілом і
використанням грошових фондів” [46, с.47] ,
Оскільки, по-перше, використовуються не фонди, а їх кошти, власне фонди коштів є знаряддям
держави, кошти якого постійно поновлюються,
2) бюджетні відносини відбуваються з приводу
формування, розподілу і витрачання не всіх фондів коштів, а лише, по-перше, публічних, і, подруге, бюджетних”.
Д) Визначають також бюджетне право з
вказівкою на місце бюджетного права в системі
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фінансового права. Однак відсутній єдиний погляд на дане питання.
Перша група дослідників і на сьогодні розглядає бюджетне права як хоч і основний, але
інститут фінансового права [42, с.31]. Однак
М.І.Піскотін слушно вказував, що „термін „інститут” має стосуватися невеликих груп норм,
які регулюють однорідні відносини, що володіють визначеною специфікою, складають стійку
єдність. А такі підрозділи, як бюджетне, податкове тощо права, ліпше було б іменувати розділами або підгалузями”. З даного приводу він також зазначив, що, як і він, так і ряд інших учених
(в тому числі названих вище), застосовують термін „інститут права” „стосовно бюджетного права лише умовно, підпорядковуючись звичному
визначенню (як родове поняття), але маючи на
увазі, що по суті це не лише значний інститут, а
сукупність інститутів, особливий розділ (підгалузь) права” [30, с.50]. Тому такий підхід на сьогодні не є актуальним.
Друга група вчених [3, с.26,78; 19, с.228;
25, с.60; 4, с. 23-24, 32; 40, с.113; 14, с.36; 13,
с.54] поділяє думку, що бюджетне право є
центральним розділом фінансового права. Загалом панує думка [37, с.53], що „розділ фінансового права являє собою сукупність правових
норм, які регулюють досить однорідну групу суспільних відносин, у складі якої виділяються
кремі фінансово-правові інститути і навіть підгалузі фінансового права. Різниця розділу фінансового права від підгалузі фінансового права полягає в тому, що в розділі відсутні деякі загальні
норми, які характерні для всіх фінансовоправових інститутів, що входять до того чи іншого розділу”. У деяких юридичних працях на
заміну поняття „розділ галузі права” використовується поняття „складний правовий інститут”
[35, с.10-11]. Оскільки такий термін як „розділ”
більше стосується елементів науки фінансового
права, ніж галузі. Однак, з огляду на положення
ст.1 БКУ, яка окреслює коло бюджетних відносин, вважаємо доцільним погляд, що підрозділи
науки як „Бюджетне право” і „Правовий режим
централізованих позабюджетних цільових фондів” входять до розділу „Правове регулювання
державного і місцевого бюджетів і централізованих цільових позабюджетних фондів”, а тому, на
думку Л.К.Воронової, їх необхідно розділити на
два фінансово-правових підрозділи більш низького порядку [10, с.42].
Третя група вчених [10, с.77; 20, с.41; 38,
с.29; 7, с.87-88; 37, с.187; 21, с.40; 30, с.50; 15,
с.72-79; 29, с.116; 23, с.204; 38, с.65], переважна,

поділяє думку, що бюджетне право є підгалуззю.
В юридичній науці, як і в загальній теорії права,
так і в галузевих дисциплінах, не існує єдиного
критерію виділення будь-яких підсистем правової системи. Таке положення дає можливість дослідникам по-різному визначати один і той же
підрозділ [15, с.72-79]. Наприклад, О.С.Іоффе
вважає, що підгалузь права – це „сукупність
норм, які регулюють однорідні відносини різних
видів, з включенням до свого складу і таких
норм, на основі яких можуть бути набуті конкретні права й обов’язки” [17, с.50].
Виділення підгалузей у фінансовому праві
зумовлено соціально-економічною специфікою
кожної ланки фінансової системи, його особливою роллю в процесі суспільного відтворення, а
також способом утворення і витрачання грошових фондів [15, с.72-79]. Щоб та чи інша сукупність правових норм могла утворити відокремлений крупний інститут або підгалузь, їй необхідно
володіти рядом рис. Вона має регулювати особливу галузь однорідних відносин. У силу цього
норми, що її складають, мають мати специфіку,
яка виділяє їх із загальної маси норм даної галузі
права й одночасно надає їм визначену внутрішню єдність. Така сукупність норм складає цілісну і відокремлену систему, які є одним з головних підрозділом відповідної галузі права. Вона
не виділяється в самостійну галузь, оскільки має
більше загального, ніж специфічного в порівнянні з
іншими нормами галузі права, що її включає, і у
держави поки немає політичної зацікавленості в її
самостійному відокремленому розвитку [31, с.201].
Про те, що бюджетне право необхідно розглядати як підгалузь фінансового права, говорили в свій час С.С.Алексєєв [1, с.141], М.I.Піскотін [30, с.50-51], С.Д.Ципкін [48, с.23-24].
У сучасних умовах бюджетне право сформувалось як підгалузь фінансового права. Це стало
можливим завдяки таким причинам: по-перше,
бюджетне право завжди регулювало дуже широке коло суспільних відносин; по-друге, в сучасних умовах, в зв’язку з формуванням в принципово нової моделі бюджетного регулювання,
відносини, що складають предмет бюджетноправового регулювання, помітно актуалізувались; по-третє, результатом розвитку бюджетноправових відносин стало прийняття Бюджетного
кодексу – акта, уніфіковано регулюючого бюджетні відносини [37, с.187].
Складність внутрішньої структури бюджетного права дає основу деяким вченим розглядати його не як правовий інститут, а як підрозділ
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більш високого рівня – підгалузь фінансового
права [30, с.50].
Бюджетне право є підгалуззю фінансового
права, по-перше, тому, що охоплює величезний
масив фінансово-правових норм (більша частина
цих норм міститься в Бюджетному кодексі, в законах про Державний бюджет на поточний рік,
інших законах і підзаконних актах, а також рішеннях органів місцевого самоврядування, що
стосуються бюджетної сфери [37, с.54]), і, подруге, тому, що володіє окремою системою принципів, що є спеціальними, доповнюючими по відношенню до принципів фінансового права, і обов’язковими для всіх інститутів бюджетного права.
Структура бюджетного права як підгалузі
фінансового права, що являє собою складну підсистему фінансового права, має також власну
структуру, але більш низького рівня.
Тобто бюджетне право є системою послідовно розташованих і взаємно ув’язаних правових норм, що об’єднані внутрішньою єдністю
цілей, завдань, предмета регулювання, принципів
і методів такого регулювання [36, с.4].
У даний час в системі бюджетного права
об’єктивно склались відокремлені сукупності взаємопов’язаних юридичних норм, що регулюють
відносно невеликі групи видових, „споріднених”
відносин. Вони складають інститути бюджетного
права. Найбільш відмежовані процесуальні норми,
які утворюють інститут бюджетного процесу.
Бюджетне право є групуванням норм, що
визначається як підгалузь (розділ) фінансового
права, характеризується наявністю в її складі деяких правових інститутів з одночасним виділенням деяких „загальних положень” [1, с.141], властивих усім інститутам, що входять до нього.
В юридичній літературі Н.І.Хімічевою винесено пропозицію про виділення в системі бюджетного права Загальної й Особливої частин
[39, с.146]. Відповідно, обґрунтовується, що всі
норми бюджетного права можуть бути поділені
на загальні й особливі [24, с.54]. Відповідно, загальна й особлива частини складають підсистеми
бюджетного права. Склались два погляди на те,
що відносити до загальної й особливої частин
бюджетного права. Відповідно до першого, норми загальної частини визначають устрій бюджетної системи, її організаційні та функціональні
принципи, структуру бюджетів, найважливіші
права і обов’язки суб’єктів бюджетних правовідносин. Вони конкретизуються в нормах особливої частини, які детально регламентують процедури складання і представлення проектів бюдже-
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тів, затвердження, і виконання бюджетів, здійснення контролю за їх виконанням [24, с.54].
Відповідно до другого погляду, до Загальної частини бюджетного права відносяться інститути, які містять у собі положення, що „обслуговують” усі або майже всі інститути Особливої частини. Інститути Загальної частини містять норми права, дія яких, як правило, поширюється на всі регульовані даною галуззю відносини. Інститути Загальної частини бюджетного
права конкретизуються щодо порядку й особливостей функціонування бюджетної системи у
відповідному фінансовому році в інститутах її
Особливої частини [28, с.210]. Загальна частина
бюджетного права, на думку прибічників даного
погляду [36, с.4-8], охоплює норми, що визначають принципи бюджетного права і регулюють
структуру, порядок і принципи функціонування
бюджетної системи РФ, бюджетний процес,
склад бюджетного законодавства і встановлюють
порядок притягнення до відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Структурно
більшість норм Загальної частини бюджетного
права кодифіковано і закріплено в Бюджетному
кодексі РФ. Особлива частина бюджетного права
містить норми, що регулюють функціонування
бюджетної системи в конкретному фінансовому
році. Вони містяться, наприклад, у законах про
бюджет на наступний рік [36, с.4-8].
Однак, на нашу точку зору, такий підхід не
є обґрунтованим, оскільки велика кількість положень законів про державний бюджет на відповідний рік діють не лише один рік, а й значно
довше, і, відповідно, можуть бути включені до
загальної частини бюджетного права. Так само,
як і положення таких законів, положення інших
джерел бюджетного законодавства також, як
правило, недовготривалі, тому перший підхід до
побудови структури бюджетного права має й
більш широке визнання і чітке обґрунтування.
До інститутів бюджетного права відносять
групи норм фінансового права, що регулюють
суспільні відносини, що виникають у сфері бюджетної діяльності, в тому числі "суспільні відносини, що виникають при визначенні бюджетного устрою, складу доходів і видатків державного і місцевого бюджетів, принципів їх розмежування, компетенції держави і органів місцевого самоврядування в галузі відповідних бюджетів і зв’язки з регулюванням складання, затвердження і виконання бюджетів і звітів про їх виконання (у зв’язку зі здійсненням бюджетної діяльності) [3, с.78].
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Структура системи бюджетного права України

На сьогодні не склався єдиний погляд на
структуру бюджетного права України. Вчені сходяться на тому, що основними інститутами бюджетного права є: бюджетний устрій і бюджетний процес. Зокрема, О.Н.Горбунова відзначає,
що центральне місце серед інститутів фінансового права займає бюджетне право, що закріплює
побудову бюджетної системи держави, що регламентує доходи і видатки всієї бюджетної системи і
кожної його складової частини, а також регламентує бюджетний процес [43, с.10, 36]. Однак їх погляди не сходяться щодо інших елементів. В
останні роки система бюджетного права освітлювалася в основному за такими двома схемами.
Відповідно до першої, до структури бюджетного права відносять [24, с.5]: бюджетний
устрій; бюджетні права держави, її складових,
місцевого самоврядування; бюджетний процес;
позабюджетні фонди.
Прихильники ж другої схеми виділяють такі блоки норм бюджетного права [20, с.38; 14,
с.4]: а) бюджетний устрій; б) структура доходів і
видатків; в) компетенція (права) держави, її складових і муніципальних утворень; г) бюджетний
процес. Ряд учених відносить до бюджетного
права, зокрема, інститут бюджетного контролю,
інститут відповідальності з порушення бюджетного законодавства та інститут казначейського
виконання бюджетів. Зокрема:
- інститут бюджетного устрою, який встановлює види бюджетів, що входять до бюджетної
системи, принципи їх взаємного зв’язку, роль кожного з видів бюджетів, зокрема містить фінансовоправові норми, що визначають мережу бюджетів,
які входять до бюджетної системи України;
- інститут бюджетного процесу, який містить правові вимоги щодо складення проектів
бюджетів, регулює питання бюджетної класифікації, правовий режим розгляду і затвердження
проектів бюджетів; правовий режим виконання
бюджетів, питання підготовки, розгляду і затвердження звіту про виконання бюджету;
- інститут бюджетних прав [14, с.36; 13,
с.54] (бюджетної компетенції [29, с.117; 21, с.5;
50, с.102-103], бюджетних повноважень [43, с.10,
36]), який визначає компетенцію (права) держави, територіальних громад у галузі бюджету, їх
майнові права щодо коштів бюджету та питання
представництва цих прав;
- інститут позабюджетних фондів [21, с.5;
20, с.37; 13, с.54]. Останнім часом усе гостріше
постає питання про те, що: 1) бюджети та позабюджетні фонди коштів належать до різних елементів фінансової системи держави; 2) порядок і

принципи формування, розподілу і використання
їх коштів регулюються різними нормативноправовими актами і по суті значно відрізняються;
3) в процесі виконання бюджету і виконання бюджетів позабюджетних фондів коштів беруть
участь різні суб’єкти і передбачені різні механізми. Зважаючи на вказані підстави, вважаємо за
доцільне інститут позабюджетних коштів виводити за межі бюджетного права як підгалузі, але
об’єднувати разом з ним у розділ "Правове регулювання державного та місцевого бюджетів і
централізованих цільових позабюджетних фондів" [10, с.42];
- інститут організації контролю за виконанням бюджетів [49, с.137; 40, с.114; 22, с.204;
13, с.54; 24, с.52; 7, с.3; 27, с.11], який, зокрема,
містить норми, що регулюють контрольну функцію бюджетної діяльності, значна доля якої покладається на систему розпорядників бюджетних
коштів, які контролюють, по-перше, нижчестоящих розпорядників бюджетних коштів, і, подруге, контролюють додержання принципу цільового використання бюджетних коштів бюджетними установами, казенними підприємствами, а також одержувачами бюджетних коштів, до
яких розпорядник спрямовує бюджетні кошти;
- інститут відповідальності за порушення
бюджетного законодавства [36, с.4-8; 23, с.207;
13, с.54; 27, с.11; 36, с.4], який визначає основні
положення щодо бюджетних правопорушень та
правопорушень у бюджетній сфері, визначає положення щодо бюджетної відповідальності, визначає її види, а також містить відсильні норми до
інститутів інших галузей права, в яких передбачені
види адміністративної, дисциплінарної, цивільної
та кримінальної відповідальності за правопорушення в бюджетній сфері, дані норми безпосередньо стосуються і розпорядників бюджетних коштів, оскільки вони також безпосередньо відповідають за додержання бюджетної дисципліни;
- інститут казначейського виконання бюджетів, який містить норми, які визначають статус Державного казначейства України та підпорядкованих його органів, як розпорядників Єдиного бюджетного рахунку (режим та статус даного рахунку), організацію поточного бюджетного контролю, та, зокрема, взаємовідносини між
Державним казначейством і розпорядниками
бюджетних коштів.
- інститут структури і порядку розмежування доходів і видатків бюджетів [37, с.187; 50,
с.102-103; 21, с.36-39; 11, с.10,36; 30, с.62-63; 4,
с.23-24; 10, с.29], який містить норми, що мають
значну специфіку і самостійне значення, що ви-
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водить їх за рамки бюджетного устрою. До складу бюджетного права входять не всі норми, що
регулюють доходи і видатки бюджетів. Бюджетне право охоплює лише норми, що встановлюють перелік доходів і видатків, порядок розмежування доходів і видатків між різними бюджетами, обсяги доходів і видатків [4, с.34], однак
саме даний інститут містить основне групування
норм, що стосуються фінансово-правового статусу розпорядників бюджетних коштів, оскільки
напрями видатків визначаються в тому числі за
відомчою класифікацією видатків бюджету, за
якою набувають бюджетну компетенцію на визначений бюджетний рік головні розпорядники
бюджетних коштів, їх повноваження, мережа та
принципи підпорядкування, визначається розмір
видатків, які вони доводять до підпорядкованої
їм бюджетної сфери.
Висновки. Отже, до структури бюджетного права, на наш погляд, входять інститути, які
містять групування норм нижчого порядку (субінститути), а саме: інститут бюджетного устрою,
інститут бюджетних прав; інститут бюджетного
процесу, інститут відповідальності за порушення
бюджетного законодавства, інститут структури і
порядку розмежування доходів та видатків бюджетів; інститут казначейського виконання бюджетів; інститут організації бюджетного контролю; інститут відповідальності з порушення бюджетного законодавства. Під системою ж бюджетного права належить розуміти внутрішню
побудову норм у структурі бюджетного права за
інститутами та субінститутами цієї підгалузі
права, що знаходяться в постійній взаємодії і
відповідають відповідним ланкам бюджетної системи України та регулюють певні види бюджетно-правових відносин у сфері фінансової діяльності держави і місцевого самоврядування.
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ЕЛЕМЕНТИ ЮРИДИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПОДАТКУ
Постановка проблеми. Наукою податкового права встановлено, що законодавче закріплення податку здійснюється шляхом визначення
в законі всіх елементів його внутрішньої структури [6, с.242]. Стаття 3 Закону України “Про
систему оподаткування” серед принципів оподаткування передбачає єдиний підхід, а саме: забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов’язковим визначенням платника податку і збору (обов’язкового платежу),
об’єкта оподаткування, джерела сплати податку і
збору (обов’язкового платежу), податкового періоду, ставок податку і збору (обов’язкового платежу), строків та порядку сплати податку, підстав для надання податкових пільг [1]. Даний
перелік елементів внутрішньої структури податку неповний, оскільки для того, щоб податок вважався закріпленим (за термінологією Конституції України - встановленим), даних елементів
недостатньо. Закон щодо кожного податку повинен містити вичерпний набір інформації, який дозволив би конкретно визначити: зобов’язану особу,
розмір податкового зобов’язання і порядок його
виконання; межі вимог держави по відношенню до
майна платника податків, гарантії захисту права
приватної власності і права держави на отримання
її частини. А також містити і ті елементи, які не
зазначені в даному переліку.
Ступінь наукової розробки проблеми.
В теорії податкового права та у практиці оподаткування існують значні розбіжності у визначенні
внутрішньої структури податку, виділенні та
класифікації її елементів. Для їх позначення
вживаються різноманітні поняття, зокрема, “елементи оподаткування” [4, с.55], “елементи правового механізму податку” [12, с.96], “елементи
податкового зобов’язання” [17], “елементи юридичного складу податку” [14, с.91] та ряд інших.
Наявність такої великої кількості термінів для
позначення зазначеного явища вносить неоднозначність і неточність в опис його змісту. Тому
необхідно обрати поняття, що найбільш повно
відображає сутність внутрішньої структури податку, та відмовитись від решти.
Стосовно виділення самих елементів внутрішньої структури податку, їхньої класифікації
серед сучасних учених зустрічаються такі основні позиції: 1) виділення двох груп елементів вну112

трішньої структури податку. Д.В.Вінницький
виділяє базові (об’єкт оподаткування, податкова
ставка, порядок і строки сплати податку) та конкретизуючі елементи [4, с.62]. С.Г. Пепеляєв поділяє зазначені елементи на суттєві (сутнісні),
без яких податкове зобов’язання і порядок його
виконання не можуть вважатися визначеними
(суб’єкт податку, об’єкт податку, предмет податку, масштаб податку, метод обліку податкової
бази, податковий період, одиниця оподаткування, податкова ставка, порядок обчислення податку, звітний період, строк сплати податку, спосіб і
порядок сплати податку) та факультативні, відсутність яких не впливає на ступінь визначеності податкового зобов’язання, але суттєво знижує гарантії його належного виконання (порядок утримання
і повернення неправильно утриманих сум податку,
відповідальність за податкові правопорушення,
податкові пільги) [14, с.92-93].
2) виділення трьох груп елементів внутрішньої структури податку. Так, А.В. Бризгалін
виділяє а) основні обов’язкові елементи, які
обов’язково повинні бути визначені в законодавчому акті при встановленні податкового зобов’язання: платник податку, об’єкт оподаткування, податкова база, податковий період, податкова ставка, порядок обчислення податку, порядок сплати податку, строк сплати податку; б) факультативні елементи, які не обов’язкові, але
можуть бути визначені законодавчим актом про
податки чи збори: податкова пільга; в) додаткові
елементи, які не передбачені в обов’язковому порядку для встановлення податку, але так чи інакше
повинні чи присутні при встановленні податкового
зобов’язання: предмет податку, масштаб податку,
одиниця податку, джерело податку, податковий
оклад, одержувач податку [3, с.19-23];
Проміжну позицію займають учені, які
класифікують елементи внутрішньої структури
податку на дві групи, але в свою чергу поділяють
їх на певні підгрупи. Зокрема, М.П. Кучерявенко
виділяє дві групи елементів: основні (платник
податку, об’єкт оподаткування, ставка податку)
та додаткові, які в свою чергу поділяються на ті,
які деталізують основні чи пов’язані з ними елементи (предмет, база, одиниця оподаткування) та
ті, які мають самостійне значення (податкові
пільги, методи, строки і способи сплати податку,
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бюджет чи фонд, куди надходять податкові платежі) [12, с.96-98]. Ще складніша система елементів правового механізму в підручнику “Податкове право Росії” за редакцією Ю.О. Крохіної. Як
у ньому зазначається, система елементів правового механізму податку складається з обов’язкових і факультативних елементів. Обов’язкові
елементи охоплюють дві групи – основні та додаткові. Основні елементи визначають фундаментальні, сутнісні характеристики податку, які
формують уявлення про податковий механізм
(платник, об’єкт, ставка). Додаткові елементи
деталізують специфіку конкретного платежу,
створюють завершену і повну систему податкового механізму. Додаткові елементи, на думку
авторів даного підручника, в свою чергу поділяються на дві групи: ті, що деталізують основні і
пов’язані з ними (предмет, база, одиниця оподаткування) та додаткові елементи, що мають самостійне значення (податкові пільги, методи, строки
і способи сплати податку, бюджет чи фонд, куди
надходять податкові платежі). Факультативними
елементами є особливі елементи, характерні винятково для певного податку [13, с.58-60]. В науці
фінансового права існують й інші, не менш цікаві
класифікації і визначення елементів внутрішньої
структури податку [21, с.36; 19, с.117; 11, с.42-51;
16, с.16; 18, с.19-21].
Мета статті. Автор статті ставить перед
собою завдання проаналізувати існуючі терміни,
що позначають внутрішню структуру податку та
критерії класифікації її елементів, визначити, які
саме елементи складають внутрішню структуру
податку, запропонувати термін для позначення
внутрішньої структури податку, що найбільш
точно відображає дане явище, та виділити новий
критерій класифікації її елементів.
Виклад основного матеріалу. Для позначення внутрішньої структури податку, на нашу
думку, найбільш точно підходить термін “юридична конструкція податку”. Саме юридична
конструкція є тією категорією “ціле”, яка дозволяє об’єднати окремі елементи. Саме в силу наявності юридичної конструкції можна стверджувати про наявність внутрішньої структури податку, з одного боку, і виникнення обов’язку сплачувати податок, з іншого. Шляхом вивчення й
опису організованої системи внутрішньої структури явища відбувається його пізнання. Подібний погляд викладений у працях тих учених, які
описують внутрішню структуру податку шляхом
використання терміна “елементи юридичного
складу податку” [10, с.113].

Проводячи аналіз уже існуючих критеріїв
класифікації елементів внутрішньої структури
податку, можна зробити висновок, що за її основу більшість учених бере обов’язковість їх законодавчого закріплення. На це вказує використання таких термінів, як “суттєві”, “факультативні”, “обов’язкові”, “необов’язкові” елементи. На
нашу думку, використання цих термінів етимологічно неправильне. Так, термін “суттєвий” указує на зовнішні характеристики об’єкта, його
вплив на ту чи іншу сторону явища, процесу і
т.д. Він також не відображає внутрішніх, фундаментальних, сутнісних характеристик податку,
які формують загальне уявлення про його правовий механізм [20, с.106-107]. Термін “факультативний елемент” означає його необов’язковість:
“…оскільки його наявність у законі про податок
необов’язкова” [22, с.41]. Відносно останнього
виникає питання: якщо ми говоримо про обов’язковість законодавчого закріплення податку шляхом визначення в законі всіх елементів його
юридичної конструкції, то не можемо стверджувати, що деякі її елементи є необов’язко-вими.
На нашу думку, відсутність будь-якого елемента
юридичної конструкції податку робить процес
справляння податку невизначеним. Відповідно,
якщо законодавчо не визначені всі елементи
юридичної конструкції податку, то і сам податок
вважається незакріпленим.
На нашу думку, в основу класифікації елементів юридичної конструкції податку необхідно
покласти функції податку, які через них реалізуються. Науковцями в якості функцій податку визначаються різні явища і, відповідно, виділяється
різна кількість функцій – від однієї аж до восьми
[7, с.161; 15, с.14], але, виходячи з того, що функцією є зовнішній прояв властивостей якогонебудь об’єкта в даній системі відносин [2,
с.580], то, як переконливо доведено Р.О. Гаврилюк, податку властиві лише дві функції: перерозподільна і контрольна [5, с.70]. Все інше є
впливом податку на економіку та суспільство.
Відповідно, елементи юридичної конструкції податку можна згрупувати у такі дві групи:
1) елементи юридичної конструкції податку, через які реалізується розподільна функція податку; 2) елементи юридичної конструкції податку,
через які реалізується контрольна функція податку. Отже, елементи першої групи є перерозподільними елементами юридичної конструкції
податку, а другої – контрольними. Перерозподільні та контрольні елементи рівнозначні, обов’язково повинні бути визначені в законі, а відсутність хоча б одного з них робить процес справлян-
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ня податку невизначеним або не створює гарантій
захисту права приватного суб’єкта на непорушність свого права приватної власності та права
держави на отримання частини цієї власності.
Характеризуючи перерозподільні елементи
юридичної конструкції податку, необхідно зазначити, що це ті елементи, які у своїй сукупності визначають особу платника, розмір податкового платежу, строк і порядок його сплати. Ці елементи повинні бути спеціально визначені стосовно кожного виду податку, міститися в одному
законі, і цей закон повинен бути спеціально призначений для регулювання справляння даного
виду податку. Перерозподільними елементами
юридичної конструкції податку є: суб’єкт податку, об’єкт податку, предмет податку, масштаб
податку, податкова база, податковий період,
одиниця оподаткування, податкова ставка, порядок обчислення податку, строк сплати податку,
звітний період з податку, порядок сплати податку, податкові пільги, підстави для одержання податкових пільг.
Елементи юридичної конструкції податку,
через які реалізується контрольна функція, забезпечуючи реалізацію розподільної функції податку, та які деталізують специфіку правової
природи податку, роблять логічно завершеною
систему правового регулювання податку, є контрольними елементами юридичної конструкції
податку. Контрольні елементи юридичної конструкції податку також обов’язкові, оскільки відсутність хоча б одного з них значно ускладнює
податкову процедуру, робить неможливою сплату податкової суми [8, с.31; 9, с. 25-26; 11, с. 4950]. Але на відміну від перерозподільних елементів юридичної конструкції податку, які є різними і повинні бути визначені стосовно кожного
виду податку, контрольні елементи можуть бути
спільними для всіх або декількох видів податків.
До контрольних елементів юридичної конструкції податку відносяться ті, які забезпечують виконання платником податків свого конституційного обов’язку по сплаті податків і зборів, закріплених законом, гарантують непорушність права
приватної власності шляхом визначення процедури повернення неправильно стягнутих чи надміру сплачених сум податку, визначають склад
податкового правопорушення та встановлюють
міру відповідальності за нього. Отже, перелік
контрольних елементів юридичної конструкції
податку такий: порядок стягнення податкового
боргу, порядок повернення неправильно стягнутих чи надміру сплачених сум податку, склад
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податкового правопорушення, відповідальність
за податкове правопорушення.
Висновки. “Юридична конструкція податку” – це термін, який найбільш точно відображає
внутрішню структуру податку. Критерієм класифікації елементів юридичної конструкції податку
є функції податку, які через них реалізуються.
Юридична конструкція податку має дві групи
елементів: 1) перерозподільні, тобто ті, через які
реалізується перерозподільна функція податків;
2) контрольні, тобто ті, через які реалізується
контрольна функція податків.
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THE ELEMENTS OF TAX JURIDICAL CONSTRUCTION
Summary
In the article the author determined the interior structure of the tax as the tax juridical construction and
divided its elements into two groups: the distributive and the control elements. This partition based on the
distributive and the control tax functions.
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ЮРИДИЧНІ МЕЖІ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО КОМПРОМІСУ
Постановка проблеми. Розуміння податку
як компромісу між приватними і публічними інтересами дає можливість установити партнерські
відносини між державою в особі податкових органів і фізичною особою – платником податків.
Ті наслідки, які викликає сьогоднішня податкова
політика, є загрозою для нормального функціонування держави і суспільства як двох невід’ємних елементів. Про головні вади податкової системи говорилось неодноразово, а юридичний механізм їх подолання досі відсутній. Надобтяжливість, нерівномірність і несправедливість розподілу
податкового навантаження; чиновницькі викривлення норм законодавства; корумпованість і каральний зміст податкових відносин – ось далеко не
повний зміст недоліків податкової системи.
Не викликає сумнівів, що чинна податкова
система потребує якісного реформування. Таке
реформування повинне містити мету і засоби
цілеспрямованого, системного, конкурентоспроможного та оптимізованого запровадження нової
якісної моделі у відносинах оподаткування. Важливим щодо цього є визначення поняття юридичних меж податково-правового компромісу.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання про юридичні межі податково-правового компромісу як дієвого механізму вирішення
податкових проблем та фінансових в цілому, в
науці майже не досліджувались. На сьогодні
важко віднайти навіть визначення юридичних
меж податково-правового компромісу. Хоча, поряд з тим, визначення „межі”, яке хоча б частково торкається досліджуваного явища, міститься в
юридичній енциклопедії. В даному джерелі ведеться мова про „межі правового регулювання”.
Певні розробки щодо даної тематики можна зустріти в російських науковців: Н.І. Хімічевої, А.С.Тітова, М.Х.Гасанли, К.Каутського.
Стосовно вітчизняних науковців, то частково
торкались даної теми в наукових працях такі дослідники, як М.П.Кучерявенко, Л.К.Воронова,
Р.О.Гаврилюк, О.Саєнко та інші.
Загальне бачення щодо юридичних меж
податку в цілому можна зустріти в працях відомих дослідників таких наук як філософії, економіки та права: І. Кант, А. Сміт, В.С. Нерсесянц,
З.Фрейд та інші.
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Мета статті. Автором статті поставленні
такі завдання: з’ясувати сутність юридичних меж
податково-правового компромісу і дослідити їх
основні особливості.
Виклад основного матеріалу. Визначення
„межі”, яке частково торкається досліджуваного
явища, міститься в юридичній енциклопедії.
В даному джерелі ведеться мова про „межі правового регулювання”. Тут зазначається, що межі
правового регулювання – оптимальна повнота
юридичного опосередкування суспільних відносин. Межі правового регулювання обумовлені
необхідністю державного впливу на сфери суспільного життя, які не можуть бути врегульовані
інакше, як за допомогою права. Визначальними
тут є інтереси суспільства і держави, права і свободи людини та громадянина, політичні, економічні, соціальні та інші фактори. Далі вказується, що у той же час неприпустимою є надмірна
зарегульованість суспільних відносин. Це здебільшого має місце у випадках, коли правляча верхівка намагається забезпечити свої інтереси шляхом
надмірної юридизації суспільного життя, видання
численних, часто суперечливих між собою, нормативних актів. Іншою причиною даного явища є хибна правова ідеологія, за якою законодавець
пов’язує дієвість і ефективність правового регулювання не з якістю прийнятих нормативно-правових
актів, а з їх кількістю [12, с.611].
Враховуючи таку позицію, можна виділити
характерні особливості і для поняття юридичних
меж податково-правового компромісу. Наприклад, указується, що межі правового регулювання певною мірою мають умовний характер і не
можуть бути визначені абсолютно. Але засадними принципами тут є, з одного боку, оптимальна
повнота правового регулювання найважливіших
для суспільства, держави, людини і громадянина
відносин, а з другого – недопущення правової
зарегульованості суспільного життя [12, с.611].
Такий підхід близький і до поняття юридичних
меж податково-правового компромісу.
Щоб дати визначення юридичних меж податково-правового компромісу, треба мати на
увазі ставлення держави до власності, а приватної особи до податку. Отже, податки, як неодноразово зазначалось, є основним інструментом
державного регулювання економіки. Поряд з чи-
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сто фіскальною функцією, система податків та
зборів відображає механізм економічного впливу
на суспільне виробництво, його структуру та динаміку, розміщення, прискорення науковотехнічного прогресу. Відомо, що податками можна стимулювати чи, навпаки, обмежувати ділову активність, а відповідно, розвиток тих чи інших галузей підприємницької діяльності. За допомогою податків можна проводити протекціоністську економічну політику або забезпечити
свободу товарному ринку.
На сьогодні постає досить болюче питання
про те, яку долю національного доходу можна
отримати за допомогою бюджетних надходжень
взагалі і, зокрема, за допомогою податків? На це
питання, на жаль, дати однозначну відповідь не
можливо, так як частка значно коливається в
просторі і в часі. Це пояснюється, перш за все,
різницею у величині національного доходу, з одного боку, і різницею в розмірі бюджетних потреб – з іншого. Так, з цього приводу О.С. Тітов
зазначає, що якщо в країні існує значний дохід
на душу населення, то при інших рівних умовах
вона обмежується стягненням відносно невеликої його частини за допомогою податків, хоча
рівень благополуччя дозволяє їй без значної напруги збільшити суму оподаткування. Бідні країни також, зазвичай, мають порівняно невисокий
відсоток стягнення, але не від надлишку, а від недостачі, не від того, що вони бажають збільшити
оподаткування або не мають потреби в цьому, а від
того, що при низькій платоспроможності населення подальше збільшення оподаткування стає неможливим, оскільки навіть невеликий відсоток
стягнення становить в цих країнах значно більший
тягар, ніж значно більший відсоток стягнень у
якій-небудь багатій країні [9, с.18].
Розмір відсотка оподаткування повинен залежати від обсягу діяльності державної влади,
від більшої чи меншої широти здійснюваних нею
функцій. З цієї точки зору варто провести різку
межу між бюджетом Радянської держави і процесом формування сучасного бюджету Української держави. Якщо в сучасній державі втручання
державної влади в господарське життя завжди
втримується у прозорих більш-менш вузьких рамках, то в Радянській державі сектор народного
господарства мав визначену тенденцію розширюватись за рахунок приватногосподарського
сектора, у зв’язку з чим державний бюджет виконував особливу функцію, яка не виконується
сучасним бюджетом, а саме – функцію соціалістичного накопичення. У Радянській державі бюджет був тим засобом перерозподілу національ-

ного доходу, за допомогою якого кошти, які вилучались із народного господарства, спрямовувались на соціалістичне будівництво, іншими
словами, повертались у народне господарство.
Тому радянський бюджет поглинав більшу частину національного доходу, ніж сучасний бюджет, де державна влада не бере на себе виконання таких широких функцій (не тільки чисто
адміністративних, але і господарських). З вищевикладеного випливає, що величина частки національного доходу, яка стягується за допомогою
податків, може залежати від структури витратної
частини державного бюджету. Якщо у витратній
частині державного бюджету значна частка коштів
іде на виробничі цілі, наприклад на будівництво
нових заводів і фабрик, то це дозволяє збільшувати
відчужувану частку національного прибутку, якщо
навіть цим буде послаблена можливість приватногосподарського накопичення, то з суспільної точки
зору в цьому не буде великого недоліку, оскільки
сама держава буде спрямовувати значну частину
своїх коштів на капітальне будівництво.
Поряд з тим, розмір відсотка оподаткування може залежати ще й від інших факторів – рівня життя населення, структури податкової системи. Якщо населення звикло до низького рівня
життя, воно здатне виносити відносно більш високий податковий тиск. Якщо внаслідок недосконалості податкової системи податки розподіляються нерівномірно, це збільшує їх тягар, що
перешкоджає їх збільшенню. Все це демонструє,
що визначити точно і безвідносно до часу і місця
ту частину національного прибутку, який може
вилучатися за допомогою податків, неможливо.
В даний час у кожній країні цю частку доводиться визначати емпіричним, експериментальним
шляхом. Але теоретично можна, все ж таки, визначити межі тяжкості оподаткування, переступати які було б небезпечно.
Межі для податкового тиску потрібно шукати у відносній важливості тих потреб, котрі
задовольняються державою. Державна влада виконує такі функції, без яких народне господарство не могло б існувати. Вона задовольняє такі
потреби, які мають більшу суспільну значимість.
Але які б не були важливі потреби, які задовольняються державною владою, вони не єдині. Поряд з ними існують інші потреби господарства не
тільки не менш, але навіть більш важливі. Наприклад, більш важливою мусимо визнати потребу суспільства в забезпеченні населення необхідними засобами існування, бо якщо ця потреба не буде задоволена, то практично люди, а
відповідно виробництво, не зможуть існувати.
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Отже, якими б не були важливими потреби державного управління, тим не менш задля їх покриття неможна заставляти населення жертвувати тією частиною своїх засобів, котра за вирахуванням із неї необхідних витрат, пов’язаних з
отриманням прибутку, достатня тільки для покриття їх прожиткового мінімуму. Як слушно
зазначає О.С. Тітов, податки не повинні зачіпати
мінімуму засобів для існування, які залишаються
після відрахувань необхідних витрат після отримання прибутку. Мінімум засобів для існування
населення, який залишається після відрахувань
необхідних витрат після отримання прибутку, і є
та сама крайня межа, через яку оподаткування не
повинно переходити [9, с.19].
З цього приводу ще російські дореволюційні науковці зазначали, що „надмірна величина
податків збуджує бажання уникнути їх” [8,
с.139]. Також тяжкий податковий тягар провокує
відтік капіталу із країни: з цього приводу К. Каутський писав, що, „якби податок суттєво обмежував доходи чи майно, капіталісти просто б покинули державу, і останній тільки б залишилось
дивитись їм у слід. Держава залишилась би тоді
з прибутковим і майновим податками, але без
прибутків і без майна. Отже, ... не можна перейти
відому межу, хоча й існувала б політична можливість” [2, с.28]. Більше того, історії людства
відомо немало випадків, коли надмірні податки
були причиною повстань, бунтів, війн, падінь
держав і зміною суспільного ладу.
Продовжуючи дослідження крайньої межі
оподаткування, зазначимо, що насправді при нормальних умовах оподаткування не може тривало втримуватись на граничному ступені напруги.
Справді, якби оподаткування залишало платникам тільки мінімум засобів для існування, то в
такому випадку навряд чи в повній мірі забезпечувалось би навіть просте відтворення капіталу
(оскільки не всі б утримували свої витрати в межах життєвого мінімуму, і, відповідно, почалось
би „проїдання” капіталу). Що стосується розширеного відтворення капіталу, то при відсутності
нагромадження (а накопичити що-небудь із прижиттєвого мінімуму досить важко) воно стало
би, очевидно, майже неможливим. Разом з тим
ріст населення і збільшення його благополуччя
потребують безперервного розширення виробництва. Тому економічно необхідно, щоб обкладання залишало населенню таку суму коштів,
якою було б достатньо не тільки покривати витрати на отримання прибутку, не тільки для покриття прижиттєвого мінімуму, але і для накопи-
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чення, без якого неможливе розширене відтворення капіталу.
Поряд із зазначеним, варто згадати про
найважливіший принцип фінансового права і
його підгалузі – податкового права, а саме принцип пріоритету публічних інтересів в правовому
врегулюванні відносин в області фінансової діяльності державних утворень [11, с.77]. Оскільки
задоволення публічного інтересу, тобто визнаного державою і забезпеченого правом інтересу
соціальної спільноти, і є умовою існування і розвитку цієї спільноти [10, с.55]. В кінцевому результаті реалізація цього принципу відображається на приватних інтересах особистості [11,
с.77]. І тільки розумне співвідношення податкових приватних і публічних інтересів – це умова
ефективності податкової системи [1, с.43]. Воно
дозволить, з одного боку, забезпечити виконання
дохідної частини бюджету, з іншого – зменшити
податковий тягар. При цьому треба враховувати
правило, яке відображає зміст державної податкової політики, на яке вказував ще М.І.Тургенєв:
„Держава повинна брати стільки, скільки потрібно для задоволення істинних потреб держави, а
не стільки, скільки народ дати в змозі... Головні
правила економії однакові в господарстві приватному і державному” [8, с.129-130].
Аналізуючи вищевказане, можна відповісти на питання про те, яку частину національного
прибутку можна вилучати за допомогою податків. Оскільки, як ця частка змінюється за умовами часу і місця, то її не можна зафіксувати в чітко визначеному відсотку. На практиці доводиться її вираховувати емпірично, при цьому треба
йти не від загальної суми оподаткування до її
розподілення, а від досвіду диференціації податків і по визначенню податкової витривалості
окремих груп і прошарків платників до вирахування можливої загальної суми оподаткування.
Але теоретична формула, якою необхідно керуватися при вирішенні цього питання, така: розмір
вилученої за допомогою податків частки національного прибутку повинен знаходитись у відповідності з відносною важливістю тих потреб, котрі задовольняються державою, тобто у відповідності з тим місцем, яке останні займають між
іншим потребами. Якщо таке розцінювання окремих потреб за ступенем їх важливості для суспільства зроблене правильно, якщо, зокрема, потребам державного управління відведено в ній
належне місце без перебільшення і без зменшення їх значення, а тягар оподаткування співвідноситься з цією відносною важливістю потреб
державного управління, то можна вважати, що
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оподаткування в даному випадку знаходиться на
здоровій економічній основі і відповідає
об’єктивним потребам суспільного життя.
Висновки. Отже, юридичні межі податково-правового компромісу – це граничні виміри
можливості втручання держави в приватне життя
громадянина (платника податків), та встановлення достатнього обсягу можливого відчуження
частини майна з правового кола власності платника податків. Граничний обсяг такого відчуження теоретично зазначити дуже важко. Необхідно враховувати як особливості загального
стану платника податків та специфіку його діяльності, так і загальний стан оточуючого його
середовища. Існує думка, що межею такого допустимого
рівня
оподаткування,
який
суб’єктивно сприймається тим чи іншим власником, не перевищує у сьогоднішньому світі 30-35
відсотків отриманого доходу. Причому найвищі
показники спостерігаються у країнах Європи, які
впродовж сторіч формували і виховували солідарну свідомість своїх громадян. В Україні ж протягом кількох поколінь зобов’язання громадян фінансувати державні та інші публічні витрати не
існувало. Тому максимальна величина податкових
вимог має бути значно нижчою, мабуть, 15-20 відсотків доходу.
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LEGAL BORDERS OF THE TAX LEGAL COMPROMISE
Summary
In the article author investigate the following tasks: to define essence of legal borders of the tax legal
compromise and to allocate their basic features. The legal borders of the tax - legal compromise are limiting
opportunities of intervention of the state in private life of the citizen. In addition, the legal borders are shown
in an establishment of sufficient volume of possible alienation of property from a legal circle of the property
of the tax bearer.
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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ ЯК ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ФАКТОРІВ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Постановка проблеми. В сучасних умовах,
коли Україна активно працює в напрямку європейської інтеграції, незалежність Національного
Банку України (далі НБУ) є однією з важливих
складових для досягнення цієї мети. Незалежний
центральний банк є умовою стабільної грошової
одиниці, міцної та життєдіяльної банківської системи, однією з передумов активних вітчизняних та
іноземних інвестицій, показником високо розвинутого громадянського суспільства зі здоровими економічними процесами, тощо. Оскільки вищеперелічені показники є наслідком економічно та політично незалежного центрального банку держави, ця
тема і стала причиною нашого дослідження.
Мета статті. В даній статті ми намагаємось
проаналізувати, що визначає центральний банк як
незалежний інститут, які фактори потрібно враховувати при аналізі цього явища, що стоїть на
перешкоді автономності цього фінансового інституту держави, які прогалини законодавства потребують скрупульозного доопрацювання. Крім
того, незважаючи на актуальність проблематики,
більшість питань, порушених у статті, майже або
зовсім не обговорюються у вітчизняній науці.
Питання незалежності центрального банку
держави надзвичайно важливе для забезпечення
здійснення його основних завдань та цілей. Причому поняття незалежності центрального банку в
окремих державах визначається по-різному, навіть у високорозвинутих країнах рівень автономії
цього фінансового інституту далеко не однаковий. Як визначають науковці, незалежний статус
центрального банку дає йому змогу не пов'язувати свої дії з динамікою політичної кон'юнктури, а
забезпечувати реалізацію грошово-кредитної політики, використовуючи при цьому найбільш
ефективні засоби [1].
Ступінь незалежності центрального банку є
вимогою часу та стандартом високо розвинутого
громадянського суспільства. Міру незалежності
центрального банку необхідно розглядати, враховуючи такі фактори: 1) участь держави в капіталі
центрального банку; 2) процедуру призначення
керівництва банку та його повноваження; 3) ступінь відображення в законодавстві цілей і завдань
центрального банку; 4) права держави на втручання в грошово-кредитну політику; 5) правила,
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що регулюють можливість прямого і непрямого
фінансування державних видатків центральним
банком країни; 6) інструменти, надані центральному банку для здійснення законодавче закріплених функцій; 7) відносини з урядом, парламентом
та президентом (королем, тощо) держави.
Ступінь наукової розробки проблеми. В
науковій літературі тривалий час ведуться дебати
з приводу незалежності НБУ. Так, О.П.Орлюк
зазначає, що в перехідній економіці незалежний
центральний банк більш потрібний, ніж потім,
коли буде побудована ринкова економіка [2]. На
підтримку цієї думки в статті "Місце центрального банку в будівництві банківської системи" ми
наголошували, що "Основною характерною ознакою центрального банку повинна бути його незалежність" [3]. В даному випадку мова йде про політичну незалежність Центробанку, і, хоча економічна та політична автономність обумовлюють
одна одну, вважаємо, що ці два поняття потрібно
розмежовувати як на законодавчому так і на
практичному рівнях. Підкреслимо, що, хоча норми чинного законодавства даної галузі презюмують політичну незалежність центрального банку,
в умовах перехідної економіки не завадило б мати
норму прямої дії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Політичну незалежність центрального банку
потрібно характеризувати, виходячи з: 1) механізму призначення керівництва банку; 2) якісного
відображення в законодавстві цілей і завдань
Центробанку (особливо його керівних органів);
3) прав та обмежень державних органів на втручання в грошово-кредитну політику Центробанку;
4) інструментів, наданих центральному банку для
здійснення власних функцій; 5) відносин з урядом, парламентом і президентом держави, а також 6) норм, які б гарантували і закріплювали
юридичну відповідальність в разі порушення законодавства щодо цього питання.
Керівними органами НБУ є Правління, Рада
та Голова НБУ, які виконують покладені на них
повноваження для реалізації головної мети центрального банку. Законодавство України передбачає особливий спосіб формування керівних органів НБУ, що певним чином відображає ступінь
його незалежності в цілому та кожного органу
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зокрема. Голова Національного банку приймає
рішення з усіх питань, що стосуються діяльності
НБУ, крім тих, які віднесені до виняткової компетенції Ради та Правління Національного банку
України. Рада НБУ дає оцінку діяльності Правління
НБУ щодо виконання Основних засад грошовокредитної політики та з інших питань, рішення з
яких є обов'язковими для Правління НБУ.
Говорячи про політичну незалежність центрального банку, в першу чергу, маємо на увазі
його автономний статус по відношенню до різних
гілок влади та гарантії не втручання останніх у
вибір першим ключових інструментів монетарної
політики на той чи інший проміжок часу. Закон
"Про Національний банк України" достатньо чітко формулює функції центрального банку та його
взаємовідносини з органами влади і тим самим
визначає його місце в системі органів держави.
В характеристиці відносин НБУ з урядом,
парламентом, Президентом України принципово
важливою є ст. 53 Закону "Про Національний
банк України", яка визначає гарантії невтручання
органів законодавчої та виконавчої влади у виконання функцій і повноважень Ради та Правління
НБУ інакше, як у межах, визначених законом.
Отже, закріпивши межі взаємовідносин Національного банку з, Верховною Радою та Кабінетом
міністрів України законодавець провів чітку лінію між їхніми конституційними повноваженнями. Вважаємо, що в даній статті законодавець повинен був також окремо зазначити Президента
України, який не належить ні до законодавчої, ні
до виконавчої гілки влади. На підтвердження нашої думки вчена О.П.Орлюк зазначає, що через
акти, якими Президент України здійснює призначення та зняття з посади членів НБУ він безпосередньо має можливість впливати на грошовокредитну політику, що здійснюється Центробанком [4]. Крім того, центральний банк України не
наділений законом особливими повноваженнями
та правовими інструментами протистояти посяганням на власну незалежність і на можливість
здійснення в нормальному режимі своїх завдань
та функцій. До проблеми відсутності норми, яка б
гарантувала право НБУ звернутись до Верховної
Ради з приводу втручання в його компетенцію чи
порушення незалежності центрального банку органами державної влади або управління, також привертає також увагу вчена О.П.Орлюк [5]. Вважаємо,
що наявність такого законодавчо передбаченого
механізму практично врегулювала б це питання.
Необхідно зазначити, що НБУ не входить
до системи органів виконавчої влади, яку очолює
Кабінет Міністрів, і не підпорядковується остан-

ньому. В даному випадку Конституцією центральному банку надано право законодавчої ініціативи, тим самим, на нашу думку, законодавець
поставив НБУ на однаковий рівень з Кабміном,
надавши йому особливого правового статусу.
Виходячи з вищесказаного, виникає наступна проблема - статтею 92 Конституції України
зроблено перелік тих правових явищ, органів та
інститутів правовий статус яких визначається виключно законами, але до цього переліку законодавець не вніс центрального банку України. Тобто, з одного боку, наділивши НБУ правом законодавчої ініціативи, законодавець ставить його в
один ряд з Кабінетом Міністрів, а з іншого - не
гарантує визначення його правового статусу винятково законами.
В країнах з перехідною економікою така
помилка може бути вирішальною, оскільки різні
політичні сили не проти отримати контроль над
центральним банком держави та банківською системою для задоволення власних інтересів. Наприклад, у своєму Указі "Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення
її ролі у процесах економічних перетворень" від
14 липня 2000 року колишній Президент України
Кучма Л.Д. порушує питання про створення відокремленої від НБУ системи нагляду за діяльністю
банків, що, на нашу думку, грубо суперечить Закону "Про Національний банк України", де стаття
61 чітко встановлює, що наглядові та регулятивні
функції НБУ можуть здійснюватись безпосередньо
банком або через створений ним орган банківського
нагляду. Крім того, фахівці констатують, що незбалансований і нереальний бюджет тривалий час вдавалося підтримувати за рахунок нарощування внутрішнього боргу шляхом емісії [6].
Як бачимо, закріплення в Конституції України норми прямої дії, яка б чітко регулювала та
визначала питання правового статусу Центробанку, є вимогою сьогодення.
Щодо відносин НБУ з Кабміном, то в даному випадку повинна працювати єдина формула відповідальність за економіку держави повинен
нести уряд, а центральний банк повинен відповідати за стабільність грошової одиниці. На практиці, ця формула не завжди використовується, так
ст. 52 Закону про НБУ повністю присвячена взаємовідносинам НБУ з Кабміном і чітко визначає,
що НБУ підтримує економічну політику Кабінету
Міністрів України, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці, але
механізмів такого заперечення не існує. Хоча на
законодавчому та теоретичному рівнях можна
говорити про наявність рівнозначного обов'язку
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консультувати один одного з питань грошовокредитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального
розвитку, але без існування законодавче передбаченої процедури, в країні з перехідною економікою це
так і залишиться мертвою нормою.
Важливо наголосити, що автономія центрального банку не повинна означати відсутності
співпраці між ним, парламентом, урядом чи Президентом. Ці інститути державної влади повинні
погоджувати між собою економічні механізми
регулювання, заради соціальної стабільності, нормального розвитку економічних відносин, міцного конституційного ладу та створення громадянського суспільства. Деякі фахівці слушно зазначають, що центральний банк, попри свою незалежність, не повинен виконувати роль самостійного політичного інституту держави, бо такий
стан речей міг би призвести до макроекономічної
катастрофи [7].
Аналізуючи практичні повноваження Ради
НБУ, зроблено висновок, що цей орган наділений
надзвичайно широкими повноваженнями, що в
свою чергу суперечить Конституції України. Наприклад, ми погоджуємось з думкою, вченого
практика Пасічника В.В., який вважає що функція
Ради НБУ, що передбачена статтею 100 Конституції, а саме розроблення основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за
її проведенням, повинна бути єдиною функцією
цього органу. Також, на думку Пасічника В.В.,
закон наділив Раду НБУ не властивими їй функціями [8]. Така думка є виправданою, якщо взяти
до уваги природу Ради: так, члени ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах,
до складу Ради НБУ, крім Голови НБУ, входять
члени Ради, семеро з яких призначаються Президентом, інші семеро - Верховною Радою.
Наступна прогалина законодавства щодо
керівних органів НБУ має абсолютно технічний
характер - частиною 2 статті 100 Конституції
України визначено правовий статус Ради НБУ як
такий, що визначається винятково законом. Проблема полягає в тому, що НБУ має два керівні
органи – Правління та Раду НБУ, але винятково
законом визначається тільки правовий статус Ради. Хоча за своїм статусом і природою обидва
органи стоять на однаковому рівні, таке формулювання надає Раді НБУ привілейоване становище, що призводить до теоретичних і практичних
недоречностей та колізій у законодавстві.
Крім того, частиною 2 статті 3 Закону про
НБУ, Раді надано право збільшувати статутний
капітал Центробанку України, зважаючи на ви122

щесказане, така норма має руйнівний характер.
Раді НБУ, яка за своєю природою є і буде політично заангажованою, невигідно збільшувати
статутний капітал центрального банку і тим робити його більш економічно незалежним. Народні
депутати та члени уряду є зацікавленими, про що
свідчить практика, в скеруванні монетарної політики та емісії на потреби бюджету, тобто ні в
якому разі не збільшенню статутного капіталу
центрального банку України. Наприклад, Законом
"Про Державний бюджет України" на НБУ покладається обов'язок вносити до бюджету наперед визначену суму коштів: у 2000-2001 роках 500 тис. грн., 2002 році - 200 тис. грн., у 2003 році
сума становила 700 млн. грн. Тим центральний
банк, як неприбуткову інституцію, піддано тиску
повернути в бюджет законом визначену суму
грошей. У багатьох випадках, щоб перерахувати
ту чи іншу суму в держбюджет Нацбанк повинен
вдаватися до емісії, що відповідно спричинює
інфляцію в державі. Тут дуже слушна думка
М.Савлука, який зазначає, що більшість політиків
добре розуміє, що інфляція для країни - зло, але
суб'єктивні інтереси й умови, в яких вони діють,
примушують їх керуватися короткостроковими, а
не довгостроковими наслідками зростання маси
грошей в обороті [9]. Ст. 53 Закону "Про Національний банк України" забороняє НБУ надавати
прямі кредити на фінансування витрат державного бюджету, що по ідеї, має превентний характер,
щодо такої практики та вищезгадані приклади
свідчать про протилежне.
Встановлення законодавцем фіксованої суми, яку НБУ зобов'язаний перерахувати до державного бюджету України, також суперечить частині 2 та 3 ст. 5 Закону "Про Національний банк
України", оскільки не враховується реальний
прибуток НБУ за підсумками року. Деякі науковці, до яких належить Я.Берназюк, вважають, що
виправити ситуацію можна перерахуванням у
державний бюджет суми, що становить перевищення кошторисних доходів над видатками, і це
повинно здійснюватися за результатами року після
її підтвердження міжнародним аудитом [10]. Хоча
такий спосіб містить раціональне зерно, він не гарантує, що НБУ не буде піддано політичному тиску,
наприклад через Раду НБУ, спрямовувати свою діяльність на збільшення власних доходів.
У даному випадку ми пропонуємо застосувати практику німецького Бундесбанку, яка суттєво відрізняється за змістом. Так, у законі "Про
Бундесбанк" чітко встановлено, що 20 відсотків
від власного доходу, але не менше ніж 250 мільйонів євро, повинні надходити до статутного ка-
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піталу Бундесбанку, а різниця - до бюджету Федеральної Республіки Німеччини. Так, питання
розподілу доходів центрального банку Німеччини
знято на довгий час. У даній нормі законодавець
поставив інтереси центрального банку як основного провайдера монетарної політики на перше
місце. Важливо відзначити, що статутний капітал
становить матеріальну базу центрального банку і
в Бундесбанку він становить 2,5 мільярда євро, а
статутний капітал НБУ —10 мільйонів гривень.
Той факт, що початковий статутний капітал Бундесбанку перевищує статутний капітал НБУ майже у 1250 разів, дуже показовий.
Дана дискусія підводить нас до наступної
важливої ознаки незалежності центральних банків - економічної автономії. До ознак економічної
самостійності НБУ відносимо такі характеристики: 1) НБУ є юридичною особою; 2) відокремлене
майно, яке перебуває у його повному віданні;
3) НБУ не відповідає за зобов'язаннями органів
державної влади; 4) право відкривати свої установи, філії та представництва в Україні та за її
межами; 5) наявність власної печатки із зображенням державного герба та своїх найменувань;
6) наявність кошторису, який відображає його
доходи та витрати; 7) право формувати власні
фонди та резерви на покриття фінансових ризиків, пов'язаних із виконанням його функцій.
Згідно зі ст. 4 закону "Про Національний
банк України" центральний банк є економічно
самостійним, а також має право здійснювати видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису. Кошторис НБУ відображає доходи та витрати центрального банку,
призначенням якого є забезпечення можливості
виконання НБУ своїх функцій та завдань. Кошторис доходів та витрат НБУ, а також звіт про його
виконання затверджує Рада НБУ, що, як уже ми
згадували, дає можливість опосередкованого
впливу законодавчій та виконавчій владі через
Раду на економічну самостійність Центробанку.
Визначивши межі економічної незалежності НБУ та гарантувавши матеріальний базис для
цього, український законодавець: 1) максимально
наблизив українське законодавство з даного питання до світових та європейських стандартів;
2) підтвердив та підтримав закріплені Конституцією ідеї побудови громадянського суспільства;
3) виявив бажання успішно реалізовувати грошово-кредитну політику держави.
Незалежність Центробанку тісно пов'язана
із проблемою особливого податкового статусу
НБУ. У вітчизняній науці на сьогодні це питання
мало обговорюється і залишається недослідже-

ним. Звісно, отримання прибутку не є метою діяльності НБУ, але в ході своєї діяльності Центробанк отримує досить великі прибутки. Оскільки
принцип розділу прибутків НБУ не достатньо визначений на теоретичному рівні та невідпрацьовані практичні механізми, це дає грунт для можливих постійних зловживань з боку виконавчої,
законодавчої влади, Президента України, Державної Податкової Адміністрації. Крім того, маємо
цілий ряд проблем, пов'язаний з даним питанням,
який полягає в тому, що перерахування отриманого Національним банком прибутку до державного бюджету та виконання вимог податкових
органів може призвести до: 1) істотних змін в
структурі балансу НБУ; 2) до конституційних
протиріч між цілями, завданнями та функціями
Центробанку; 3) втрати НБУ своєї економічної
самостійності та незалежності в цілому.
Відомо, чим вищий ступінь незалежності
Центробанку, тим нижчий рівень інфляції. Саме
тому вважаємо за необхідне визначати питання
розподілу прибутків та особливості податкового
статусу НБУ лише на законодавчому рівні.
Вченими економістами було проведено велику кількість досліджень, щоб показати взаємозв'язок між рівнем інфляції та незалежністю
центральних банків [11]. Деякі фахівці прийшли
до висновку, що незалежність центрального банку є недостатньою передумовою для формування
інфляційних процесів, а інші підтвердили існування прямої закономірності між існуванням цих
двох явищ. Так, український учений В.Козюк погоджується з думкою тих іноземних учених, які
наполягають, що вигоди для суспільства від незалежності центрального банку оцінюються згідно з
функцією добробуту, параметри якої визначаються показниками, на які інфляція впливає безпосередньо. Тому оптимальним буде такий рівень незалежності центрального банку, який дасть змогу
максимізувати функцію добробуту [12].
При вивченні даної проблематики вчені також отримують результати, які відрізняються в
залежності від економічного розвитку країни взагалі. В країнах, що розвиваються, дослідження
підтверджують існування позитивного зв'язку між
ступенем незалежності центральних банків і довгостроковим економічним зростанням. Цей факт
пояснюється тим, що нижчі темпи інфляції асоціюються з відносно вищим ступенем незалежності центрального банку. Так, згідно з наведеним
вище, некоректно порівнювати ступінь незалежності, скажімо, центрального банку України і Німеччини. Наприклад, той факт, що Федеральний
уряд Німеччини має конкретні повноваження що-
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до валютної політики чи, наприклад, конституційно не закріплений принцип незалежності Бундесбанку не має безпосереднього впливу на добробут країни, рівень інфляції чи незалежність Бундесбанку, оскільки останній не є єдиною вирішальною
ланкою макроекономічних процесів країни.
В Україні економічна ситуація суттєво відрізняється, тому гальмування дії одного чинника
макроекономіки, особливо того, що здійснює монетарну політику, може бути вирішальним. Будьякі обмеження незалежності НБУ спричинюють
перепони та гальмування в діяльності центрального банку, ускладнюючи і до того складну економічну ситуацію в державі.
Висновки. Вважаємо за необхідне зазначити, що українські політики припускаються характерної помилки, враховуючи і законодавчо закріплюючи досвід країн, політичні, економічні та
банківські системи яких за своєю суттю часто
протирічать одна одній. Саме тому важливо вчитися і переймати зарубіжний досвід, але при цьому також виробляти свої підходи у вирішенні даних питань, адже нерідко те, що є "ліками" для
одного, може бути "отрутою" для іншого. Саме
тому приклад Німеччини є ще й тому показовим,
що німці вчились на своїх помилках і ставили перед собою власні цілі з урахуванням політичних,
економічних і соціальних особливостей. Хоча в
цілому Закон "Про Національний банк України"
відповідає вимогам європейського законодавства.
Узагальнюючи вищесказане, приходимо до висновку, що проблема рівня незалежності НБУ потребує більш детального дослідження та доопрацювання на законодавчому, теоретичному та
практичному рівнях.
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Summary
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Незалежність Центрального банку як один із найважливіших факторів європейської інтеграції

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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