Н НАУКОВИЙ
А
У
К
О
В
И
Й

ІВ В І С Н И К
С
Н
И
К
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УН ІВЕРСИТЕТУ
Рік заснування 1996

Випуск 402

Правознавство
Збірник наукових праць

Чернівці
“Рута”
2007

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 402:
Правознавство. - Чернівці: Рута, 2007. – 124 с.
Naukovy Visnyk Chernivetskoho Universitetu: Zbirnyk Naukovyh Prats. Vyp.
Jurisprudance. – Chernivtsi: Ruta, 2007. – 124 s.

402:

У випуску на основі врахування новітніх досягнень юридичної науки, узагальнення правоз астосовної практики, вітчизняного і зарубіжного досвіду висвітлюються проблеми т еорії та практики
різних галузей права, сформульовані практичні рекомендації законодавцю щодо вдосконалення чи нного законодавства, а також працівникам правоохоронних органів по застосуванню конкретних норм
права в умовах перехідного суспільства.
Для науковців, викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, студентів, пр ацівників правоохоронних і правозастосовних органів.
The issue on the base of the newest achievements of legal science, law application practice, domestic
and foreign experience touches upon the problems of theory and the practice of the various law branches,
there are formulated practical recommendations to the legislator on the development of the legislation
currently in force, as well as to the employees of law -protecting bodies on the application of the concrete
norms of law in the circumstances of transitional society.
It can be used by scientific employees, teachers of institutions of higher and secondary spe cialized
education, students, employees of law -applying and law-protecting bodies.

Редколегія випуску: доктор юрид. наук, проф. Пацурківський П.С. (наук. редактор),
доктор юрид. наук, проф. Никифорак М.В. (заст. наук. редактора),
канд. юрид. наук, доц. Гаврилюк Р.О. (відповідальний секретар),
канд. юрид. наук, доц. Гетманцев О.В.,
доктор юрид. наук, проф. Георгіца А.З.,
доктор юрид. наук, проф. Грищук В.К.,
доктор юрид. наук, проф. Козловський А.А.,
доктор юрид. наук, проф. Козюбра М.І.,
доктор юрид. наук, проф. Кузнєцова Н.С.,
доктор юрид. наук, проф. Якимчук М.К.
Збірник входить до переліку фахових видань ВАК України
Свідоцтво Міністерства України у справах преси та інформації
№ 2158 серія КВ від 21.08.1996 р.
Загальнодержавне видання
Рекомендовано до друку Вченою радою Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
Адреса редколегії випуску “Правознавство”:
Україна, 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, національний університет,
кафедра конституційного, адміністративного і фінансового права, тел. (0372) 58-48-73
E-meil: oleg@chnu.cv.ua
© Чернівецький університет, 200 7.
Підписано до друку 28.09.2007 р. Формат 60х84/8. Друк офсетний. Папір офсетний.
Умовн. друк. арк. 13,5. Обл. - вид. арк. 14,5. Зам. -п. Тираж 200 прим.
Друкарня видавництва “Рута” Чернівецького національного університету.
58012, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2.

ЗМІСТ
І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНО Ї НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ней Н.С. Співвідношення теорії управління з галузеви ми юридичними науками ...................................5
Васильчук В.О. Гносеологічна функція категорії справедливості у праві ...............................................12
Василенко А.М. Історико-правове розуміння діаспор і національних меншин ......................................18
Заболотна З.В. Історія виникнення та розвитку політичних партій в Україні .......................................24
ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Кривич М.О. Правові гарантії свободи совісті в Україні ...........................................................................30
ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗА БЕЗПЕЧЕННЯ

Добідовська Я.О. Вимоги до авіаційного персоналу згідно з acquis communautaire Європейського
Співтовариства та законодавством України ......................................................................................36
Орловский О.Я. Соціальне забезпечення як науково -правова категорія:
сучасні підходи до розуміння .............................................................................................................42

ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВ О І ПРОЦЕС.
ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Гриценко І.С. Дисциплінарні суди в УРСР та їх ро ль у забезпеченні службової дисципліни ...............48
Василенко М.Д. Спеціальний режим господарювання:
адміністративно-правове регулювання технопарків .........................................................................52
Гаврилюк Р.О. Парадигмальна складова правотворчих помилок
у пострадянському податковому пр аві .............................................................................................. 58
Бабін І.І. Презумпції у правовій конструкції прямих податків .................................................................67
Вакарюк Л.В. Інститут фінансового права як діалектична єдність змісту та форми права ...................71
Гайка О.Р. Правова природа рішення про місцевий бюджет ....................................................................96
V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ .
ПРОКУРАТУРА

Сухонос В.В., Звірко О.Є. Поняття процесуальної діяльності прокуратури
та класифікація процесуальних норм ............................................................................................... 103
Нежурбіда С.І. До питання про зміну визначення неосудності в Кримінальному кодексі України ..106
Марчак В.Я. Вплив психопатій на поведінку особи п ри вчиненні нею злочину
як підстава для визнання її судом обмежено осудною ...................................................................111
Мельничок В.М. Вплив особистістних властивостей суб’єкта на його злочинну поведінку ..............115
Дякур М.Д. Особливості призначення покарання за вчинення замаху на злочин:
проблеми теорії та практики .............................................................................................................120
До наших авторів ........................................................................................................................................123

CONTENTS
I. METHODOLOGY OF LEGAL SCIENCE. PHILOSOPHY OF LAW.
THEORY AND HISTORY O F STATE AND LAW. COMPARATIVE LAW
Ney N.S. The law science of public administration and the other legal sciences ...............................................5
Vasylchuk V.O. Gnoseological function of the category of justice in law ......................................................12
Vasylenko A.M. Historical and legal understanding diasporas and national minorities ..................................18
Zabolotna Z.V. History of occurrence and development of political parties in Ukraine .................................24

II. CONSTITUTIONAL LAW
Kryvych M.O. The rights and guarantees of freedom of consciousness in Ukraine .........................................30

III. CIVIL LAW AND P ROCEDURE. INTERNATIONAL PRIVAT LAW.
SOCIAL SECURITY LAW
Dobidovska O.Y. Requirements to the aviation personnel in obedience to acquis communautai re
of European Concord and by the legislation of Ukraine ........................................................................36
Orlovskyy O.Y. Public welfare as scientifically legal category : modern approaches to understandi ng...........42

IV. ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE.
FINANCIAL LAW
Gricenko I.S. Disciplinary courts in URSR and their role in providing of official discipline .........................48
Vasуlenko M.D. The special regime of enterprise managing : legal administrative regulation
for technological parks ........................................................................................................................... 52
Gavryliuk R.O. Paradigmatically constituent of right’s errors in a post -soviet tax law...................................58
Babin I.I. The presumptions in juridical constructi on of the direct taxes ........................................................67
Vakariuk L.V. Institute of financial law as dialectical unity of maintenance and form of law .......................71
Gajka O.R. Legal nature of descion about local budget ...................................................................................96
V. CRIMINAL LAW AND PROCEDURE. CRIMINOLO GY. PROCURACY

Sukhonos V.V., Zvirko O.E. Concept of judicial activity of office of public prosecutor
and classification of judicial norms ......................................................................................................103
Nezhurbida S.I. To the question on changing of definition of insanity in the criminal code of Ukraine ......106
Marchak V.Y. Influence of psychopath on the conduct of person at perfect by it to the crime
as foundation for confession of its cramps limitedly responsible ........................................................111
Melnychok V.M. The influence of subject’s personal peculiarities on his (her) criminal behaviour ............115
Dyakur M.D. Features of purpose of punishment for fulfillment of attempt at the crime :
problems of the theory and practice .....................................................................................................120
To our authors ...............................................................................................................................................123

І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
УДК 34.01
© 2007 р. Н.С. Ней
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СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ З ГАЛУЗЕВИМИ ЮРИДИЧНИМИ НАУКАМИ
Постановка проблеми. Традиційно теорію
управління відносять до групи публічно -правових галузевих юридичних наук (таких, як адмін істративне та фінансове право). Проте в результ аті проведених досліджень ми визначили, що те орія управління не є галузевою юридичн ою наукою, оскільки її об’єкт не обмежується як оюсь
окремою галуззю права чи навіть окремою сферою правового регулювання. Більше того, теорія
управління не обмежується лише публі чними
галузями права. Вона досліджує управлі нську
підфункцію права взагалі, не залежно від його
галузевої належності. Отже, на нашу думку, те орію управління не відносити до групи наук адміністративно-правового циклу. Предмет те орії
управління – управлінська підфункція права –
характеризує дану науку як з агальнотеоретичну.
Мета статті. Визначити рівні співвідн ошення теорії управління з галузевими юриди чними науками з позицій загальноте оретичного
характеру теорії управління.
Виклад основного матеріалу. Теорія
управління та галузеві юридичні науки публі чно-правового циклу. У процесі визначення місця
теорії управління в системі юридичних наук н еминуче постає питання про її співвідношення з
наукою адміністративного права. Проблема спі ввідношення предметів наук адміністративного
права та теорії управління існує з моменту їх виникнення та залишається нерозв’язаного і на сьогодні, що багато в чому викликано ві дсутністю
спеціальних досліджень з даної проблемат ики.
Ускладнює проведення порівняння предметів
цих двох наук також те, що при визн аченні
предмета науки адміністративного права до нього, крім наукових узагальнень і закономірн остей
(а то і замість них), дослідники часто в ідносять
суспільні відносини і юридичну практику, що
скоріше характерне для визначення об’єк-та, ніж
предмета науки [6, 10].
Однією з основних проблем, з якою стик аються дослідники при розмежуванн і теорії
управління і науки адміністративного права, є те,
що на сьогодні під наукою адміністрат ивного
права прийнято розуміти таку юридичну науку,

яка покликана аналізувати відносини у сфері
державного управління, систему норм, що їх регулюють, а також досліджувати закономі рності
правового регулювання апарату державн ого
управління [5, с.29]. Майже в усіх працях з питань предмета науки адміністративного права
наголошується на нерозривному зв’язку адміністративного права з державним управлінням, що
сприймається дослідниками як непорушна базова
догма всієї науки адміністративного права. Пр оте об’єктивний розвиток адміністративного пр ава призвів до того, що на сьогодні управлінські
відносини в ньому аж ніяк не пер еважають. Так,
на думку В.Б.Авер’янова, домінування управлі нських відносин було характерним для правового
регулювання за радянських часів, оскільки тоді
управління з боку держави справді домінувало
фактично в усіх суспільно значущих сферах. Тепер ситуація змінилася: сфера управлінських відносин кардинально звузилася [1, с.10-11; 4, с.89]. Ці відносини не домінують у змісті предмета
адміністративного права. Об’єктивним кр итерієм
виокремлення суспільних відносин, що склад ають предмет адміністративного права, на думку
В.Б.Авер’янова, правильно вважати „не упра влінський характер регульованих відносин, а об ов'язкову наявність у цих відносинах особливого
суб’єкта – такого, в якому уособлюється публі чна адміністрація – у вигляді державних органів
виконавчої влади або виконавчих органі в місцевого самоврядування” [4, с.9; 3, с.8 -9; 4, с.25-30].
Розуміння сутності адміністративного пр ава як права державного управління, на нашу д умку, призводить до непорозумінь при порівнянні
предмета науки адміністративного права з пре дметом теорії управління, оскільки на перший п огляд здається, що і теорія управління, і наука а дміністративного права є науками про державне
управління, і їх предмети якщо не спільні, то д уже подібні, що дозволяє до предмета адміністративного права відносити елементи предмета теорії управління (і навпаки). Спеціальне досл ідження об’єкта, предмета і методу теорії управління дозволяє стверджувати, що насправді між
цими науками не так багато сп ільного.
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Співвідношення теорії управління з галузевими юридичними науками

Основна відмінність між наукою адмін істративного права та теорією управління п олягає в тому, що вони належать до різних
груп юридичних наук: теорія управління - до
загальнотеоретичних, а наука адміністрати вного права - до галузевих.
Важливим елементом об’єкта науки адмін істративного права є певне коло норм, що рег улюють суспільні відносини у сфері державного
управління (виконавчо-розпорядчої діяльності
держави). До об’єкта теорії управління входять
усі регулятивні норми, незалежно від сфери пр авового регулювання та галузевої належності. Ч астину об’єкта науки адміністративного права
складають не тільки регулятивні відносини (о рганізаційно-системні, організаційно -структурні
та організаційно-функціональні [15; 22, с.201 244]), що виникають у владно-управлінській
сфері, а й охоронні правовідносини, які не вх одять до складу об’єкта теорії управління. Теорію
управління цікавить не стільки сфера управлі нських відносин, яка регул юється певним колом
норм, скільки ефективна реалізація цими норм ами управлінських функцій. Іна кше кажучи, за
об’єктом дослідження теорія управління відрі зняється від адміністративного права тим, що її
цікавлять не питання ефективного правового р егулювання у сфері державного управління (в иконавчо-розпорядчої діяльності де ржави), а
управлінські властивості та управлінська ефе ктивність будь-якої норми, незалежно від конкр етної сфери її дії. На цьому базується і предметна
різниця між цими науками: в науці адміністрат ивного права закономірності й особливості реалізації функцій права, а, тим більше, однієї із них,
ніколи не входили до складу її предмета. Не є
тотожними і базові категорії теорії управління та
науки адміністративного права. Так, базовою
категорією теорії управління є „управлінська
підфункція права” та інші, похідні від неї, кат егорії, які складають її понятійний ряд. Поняті йний апарат науки адміністративного пр ава складають поняття та категорії, похідні від таких з агальноправових категорій, як „державне упра вління” та „виконавча влада” (н априклад, „акт
управління”, «управлінські відносини », „управлінські послуги”, „виконавчо -розпорядча діяльність” тощо), тоді як категорія „управлінська
піідфункція права” в науці адміністративного
права не використовується взагалі. Відмінність
цих категорій підтверджує також те, що катег орія „державне управління” є похідною від кат егорії „управління”, тоді як категорія „управлі нська функція права” - похідна від категорії „фун6

кція права”.
Відмінність науки адміністративного права
та теорії управління яскраво проявляється при
зіставленні їх методів. Спільним у методології
наук теорії управління й адміністративного права
є те, що, будучи юридичними науками, які в ивчають явища правової дійсності, вони обидві
володіють усім комплексом методів, що склад ають методологію будь-якої юридичної науки (це,
зокрема, діалектичний, системний, формально юридичний, історико-правовий, порівняльноправовий та інші методи).
Суттєву відмінність між наукою адмініс тративного права та теорією управління підкре слює специфіка їх методології. Зазначені науки,
на перший погляд, оперують однаковою сукупн істю методів (діалектичний, системний, догмат ичний, порівняльно-правовий та ін.). Однак пр оцес застосування цих методів виявляє значні
відмінності в методології теорії управління та
науки адміністративного права, що зумо влено,
насамперед, різними об’єктами цих наук. Зокр ема, системний метод, який є одним із ба зових у
методології і науки адміністративного права, і в
методології теорії управління, в науці адмініс тративного права використовується для вивчення
такого явища, як система адміністративного пр ава. Теорія управління викори стовує системний
метод для розкриття сутності управлінського а спекту дії права через розуміння сутності упра вління як системного явища, а управлінських з акономірностей – як закономірностей функціон ування певної системи управління. Подібні відмінності спостерігаються і в особливостях заст осування інших методів (наприклад, догматичн ого та
соціологічного). За допомогою цих методів наука
адміністративного права досліджує явища правової
дійсності, пов’язані з галуззю адмініс тративного
права, тоді як теорія управління заст осовує дані
методи для дослідження статичного та динамічн ого аспектів управлінської підфункції права.
Отже, зіставлення основних предметно методологічних характеристик теорії управління
та науки адміністративного права засвідчує їх
кардинальні відмінності. Однак не можна стве рджувати і про відсутність будь -яких зв’язків між
цими науками. Як уже зазначалося, норми адміністративного права можуть бути об’єктом д ослідження не тільки науки адміністративного
права, а й теорії управління (яка, на відміну від
адміністративного права, до сліджує закономірності реалізації цими нормами управлінської ф ункції). Теорія управління у своїх дослідженнях
може використовувати поняття та категорії, в и-
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роблені наукою адміністративного права (напр иклад, такі категорії, як „вик онавчо-розпорядча
діяльність”, „правовий акт управління” та ін.).
Крім того, у процесі досліджень реалізації упра влінської підфункції нормами адміністрат ивного
права теорія управління може використ овувати
вироблені наукою адміністративного права зак ономірності правового регулювання організації та
діяльності апарату державного управління, осо бливості організації галузевого і мі жгалузевого
управління та ін.
Отже, науки адміністративного права та
теорії управління постають як самостійні юрид ичні науки, кожна з яких має особливий, прит аманний тільки їй, об’єкт, предмет, метод і пон ятійний апарат і об’єктивно займає своє чітко в изначене місце в системі юридичних наук (те орія
управління є загальнотеоретичною, а наука адм іністративного права – галузевою юридичною
наукою), що не дає підстав ставити теорію
управління в один ряд з галузевими публічно правовими юридичними науками, до яких, зо крема, належить адміністративне право. Врах овуючи загальнотеоретичний характер теорії
управління, можна впевнено сказати, що її вза ємодія з галузевими юрид ичними науками не може обмежуватися лише адміністративним пр авом, з яким її традиційно прийнято пов’язувати.
Не менш важливим, на нашу думку, могло
бути б визначення рівнів взаємодії і предметного
співвідношення теорії управління з наукою ко нституційного права. Більше того, необхідність
взаємодії даних наук випливає з обсягу їх пре дметів. Так, теорія управління, розглядаючи роль
права як підстави і засобу здійснення управління,
стверджує, що будь-яка державна управлінська
дія має правове забезпечення і пра вову основу.
Як відомо, всі державні управлінські акти, втіл ені в закони та підзаконні акти, повинні відпов ідати та не суперечити Конституції, а, отже, вона
виступає тим юридичним документом, який ст ановить основу для реалізації правом управлінс ьких функцій. Важливість вивчення Конституції
теорією управління пояснюється також тим, що
саме Конституцією встановлюються основи
структурної побудови системи управління (через
закріплення системи державних органів і встановлення їх основних правових взаємозв’язків), де
право постає в якості засобу управлінського
впливу. Тим більше, що останнім часом у літературі часто порушуються питання про необхі дність аналізу Конституції з управлінсько го погляду [9, с.42-48; 17, с.115].

А ось предмет науки конституційного пр ава на сьогодні має тенденцію до под альшого
розширення, оскільки до її пре дмета в останній
час відносять не тільки знання про норми та інститути даної галузі права, а й питання аналізу в еликого кола державно-правових відносин, їх специфіки, основи їх виникнення, розвитку та припинення, а також питання ефективної дії констит уційно-правових норм та інститутів, пропозиції про
підвищення результативності їх впливу на суспіл ьні відносини та ін. [19, с.162-164; 13, с.26; 14, с.35;
20, с.54; 8, с.6].
Зазначені напрямки розширення розуміння
предмета науки конституційного права, тим не м енше, не дають підстав для висновку про їх н авіть
часткову подібність. Можна виділити р иси, які
суттєво відрізняють науку конституційного права
від теорії управління і характеризують їх я к самостійні галузі юридичного знання.
Наука конституційного права України, х оч
і є фундаментальною юридичною наукою, пре дмет якої охоплює величезне коло державно правових проблем, на відміну від теорії упра вління, є галузевою наукою. Як і будь -яка галузева юридична наука, наука конституційного права
має на меті, насамперед, в ивчення правових
норм, які складають галузь конституційного пр ава. Дослідження даних норм наука конституці йного права, на відміну від теорії управління, не
пов’язує з оцінкою ефекти вної реалізації цими
нормами управлінських функцій. Основним з авданням конституційного права як галузевої
юридичної науки є розкриття закон омірностей і
тенденцій конституційного регулювання сусп ільних відносин у державі, становлення конст итуціоналізму, конституційної законності, формулювання понятійного апарату та категорій, які
аналізує та застосовує чинне конституційне з аконодавство, та ін. Наука конституційного права
України обгрунтовує закладені в нормативно правових актах концепції та поняття, розкриває
взаємозв’язки між конституційними інститутами
і нормами, дає тлумаченн я відповідних нормативних приписів, оцінює акти Конституційного
суду України [19, с.171]. Теорія управління, н авпаки, основним своїм завданням має управлі нську оцінку дії правових норм, у тому числі і
норм конституційного права. Такі відмінності
визначені об’єктами цих наук. Так, об’єктом н ауки конституційного права України є „констит уційні правовідносини, конституційно -правові
норми та інституції, зумовлені природою та змі стом влади народу України”[12, с.75].

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 402. Правознавств о.

7

Співвідношення теорії управління з галузевими юридичними науками

Об’єкт теорії управління не обмежується
конституційно-правовими нормами та відносин ами. Проте варто наголосити, що для теорії управління взаємодія з нормами конституційного пр ава
має важливе значення, оскільки теорія управління,
розглядаючи в якості частини свого об’єкта норми
всіх галузей права, не може не торкатися норм, які
складають галузь конституційного права України –
адже вона є фундаментальною галуззю права, з
якої починається формування всієї системи наці онального права, всіх його галузей.
Іншим фактом, який підтверджує суттєву
відмінність предметів науки конституційного пр ава і теорії управління, є наявність у предметі науки
конституційного права ряду питань, які взагалі не
входять до проблематики теорії управління. Н априклад, питання становлення народовладдя в
Україні, сутність народного, національного і де ржавного суверенітету, аналіз основ правового ст атусу особи, особливості правового становища ін оземців, біженців, осіб без громадянства, націонал ьних меншин, аналіз відповідності конституційноправового закріплення прав, свобод і обов’язків
громадян України міжнародно-правовим стандартам прав людини та чимало інших питань.
Крім того, наука конституційного права
відрізняється від теорії управління за іншими
предметно-методологічними ознаками. Так, к атегорійно-понятійний апарат науки конституці йного права складають такі категорії та поняття,
які охоплюють сферу конституційно -правових
відносин та прямо чи опосередковано проявл яються в нормах та інститутах конституційного
права. Зіставлення понятійних апаратів даних
наук ускладнюється фактичною відсутністю сп еціальних досліджень понятійного апарату науки
конституційного права (зокрема, нечітко сфо рмована система понять та категорій та не вив едені понятійні ряди). Наприклад, к атегорії “державна влада”, “громадянська свобода”, „конст итуційний лад”, поняття „територіальна громада”,
„президент”, „регламент”, „уповнов ажений з
прав людини” та ін [19, с.174 -175; 8, с.13]. Суттєво відрізняється і методологія цих наук. Н аука
конституційного права, як і теорія управління,
використовує всю різноманітність методів юр идичних наук (діалектичний, системний, історико правовий, метод конкретно -соціологічних досліджень, статистичний та ін), яка дає їй можл ивість „комплексно аналізувати відповідн і відносини, виявляти шляхи підвищення ефективності
функціонування конституційних норм та інст итутів, пропонувати оптимальні моделі організації
і діяльності державних органів та органів місце8

вого самоврядування”[11, с.49]. Проте в методол огії науки конституційного права дані методи спрямовані на дослідження конкретної галузі права,
тоді як теорія управління досліджує не галузь пр ава, а одну з його функцій – управлінську.
Зазначимо, що ознаки, за якими теорія
управління відрізняється від наук адміністрати вного та конституційного права, характеризують
відмінність теорії управління від будь -якої галузевої юридичної науки.
Отже, всебічний науковий аналіз правової
теорії та дійсності переконує, що теорія упра вління належить до групи загальнотеоретичних
юридичних наук, оскільки її об’єкт не обмеж ується якоюсь окремою галуззю права чи сферою
правового регулювання: вона досліджує упра влінську підфункцію права взагалі, незалежно від
його конкретної галузі.
Предметно-методологічна сутність і особливості теорії управління (специфіка предмета –
управлінської підфункції права, наявність у
складі об’єкта теорії управління норм і відносин,
не обмежених певною галуззю права та ін.) ро блять неможливим ставити теорію управління в
один ряд з галузевими публічно -правовими юридичними науками, до яких, зокрема, нал ежать
адміністративне та конституційне право.
Теорія управління та галузеві юридичні н ауки приватноправового циклу. Загальнотеоретичний характер теорії управління вимагає в изначення
міри її співвідношення з галузевими юридичними
науками приватноправового циклу (такими, як н ауки цивільного та цивільно-процесуального права,
наука сімейного права та ін.). При проведенні так ого співвідношення потрібно зазначити всі відмінності між цими науками та визначити можливі
шляхи їх взаємовпливу.
Розмежування предметів теорії управління
та приватноправових наук базується на тому, що
приватноправові науки мають галузевий хара ктер, а теорія управління – загальнотеоретичний.
Тобто об’єкт дослідження даних наук обмеж ується явищами правової дійсності приватноправового характеру (норми, правовідносини, пр авосуб’єктність, юридичні факти та ін.). Відпов ідно, предмети приватноправових наук являють
собою сторони й аспекти приватноправової дій сності, їх істотні закономірні зв’язки і відносини.
Отже, очевидна відмінність основних предме тнометодологічних характеристик цих наук. По перше, об’єкт теорії управління, на відміну від
приватноправових наук, не обмежується вивче нням явищ правової дійсності приватнопр авового
характеру. По-друге, приватноправові науки не
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обмежуються вивченням рег улятивних норм і
відносин, як це робить теорія управлі ння, а
включають в об’єкт дослідження й охоронні приватноправові норми й відносини. Крім того, до
складу предметів приватноправових наук не вх одить дослідження управлінських властивостей
приватноправових норм.
При визначенні шляхів взаємодії теорії
управління та наук приватно -правового циклу
потрібно виходити з місця, яке займають зазн ачені науки в системі юридичного знання. Прив атно-правові науки – галузеві юридичні науки.
Тому їх взаємодія з теорією управління відпов ідатиме загальним принципам взаємодії галуз евих і теоретичних юридичних наук. Теорія
управління як теоретична наука покликана ро зробляти загальні для всіх галузевих приватн оправових наук проблеми, даючи їм можливість
зосередитися на конкретних питаннях своєї гал узі. Тобто розв’язання проблем реалізації упра влінської підфункції права може стати теорети чною базою для дослідження проблем правового
регулювання приватноправових відносин у межах предметів наук приватноправового циклу.
Необхідність спеціального дослідження р егулятивної функції приватного права цілком оч евидна. Вона викликана тим, що застосування р егулятивної функції забезпечує врегулювання н ормами приватного права відносин власності, т оварно-грошових, а також особистих немайн ових
відносин. Регулятивними є більшість норм пр иватного права. Наприклад, ст.424 -427 Цивільного
кодексу України регулюють сутність, підстави
виникнення та строки чинності відн осин права
інтелектуальної власності; ст.433 -434 визначають, що є і що не може бути об’єктом інтелект уальної власності [24]. Але чи можна з цього приводу говорити про наявність управлінської пі дфункції у регулятивних норм приватного права?
Адже при здійсненні правового регулювання
приватних відносин „державна влада принципово утримується від безпосереднього владного
регулювання. Законодавець не присвоює собі
права бути єдиним центром такого регулювання.
Він наділяє таким правом багато інших мален ьких центрів, які за своєю суттю є сам остійними
соціальними одиницями як суб’єкти пр ава”[7,
с.35]. Норми приватного права стосуються в изначення статусу окремих осіб, котрі не є фіг урантами держави, не перебувають у взаєминах
влади та підпорядкування одна щодо одної, рі вноправно, вільно встановлюють свої права і
обов’язки у відносинах, що виникають з їх ініц іативи [21, с.85]. У сфері приватного права усі

суб’єкти (як приватні, так і публічні особи) в иступають як рівні, тоді як у сфері публічного
права така рівність відсутня [18, с.132]. Зазначені
риси приватного права не давали можливості у
будь-який спосіб пов’язувати приватноправові
науки з теорією управління, оскільки приватн оправові норми та відносини не вписувалися в
розуміння права як елемента системи державн ого управління, як це було прийнято в теорії
управління протягом усього часу її існування.
Визначення предметом теорії управління
управлінських властивостей права, тобто власт ивостей права впорядковувати суспільні віднос ини відповідно до загальних закономірностей
управління, дозволяє подивитис я на цю проблему під дещо іншим кутом зору. Але чи варто взагалі виявляти управлінські властивості приватн ого права, адже іноді стверджується, що „від са нкціонування приватноправових відносин держ авою їх характер не змінюється, оскільки в іде альному варіанті закони держа ви мають відповідати приписам природного права, а в реальному
– якщо й не відповідають, то мають прагнути до
цього”[21, с.86]? З приводу д аного твердження
зауважимо, що, по-перше, приписам природного
права повинні відповідати не тільки приватн оправові, а й публічно-правові норми і для того,
щоб привести норми приватного права у відпов ідність із зазначеним ідеалом , необхідно керуватися об’єктивними закономірностями ефективної
реалізації способів взаємодії учасників регулят ивних правовідносин, закономірностям и відповідності впливу права характеру та потребам уча сників регулятивних правовідносин, закономірн істю достатності та концентрації регулятивного
впливу права та ін. Зазначені закономірності є
закономірностями управлінського впливу права і
цілком можуть характеризувати управлінські
властивості приватного права. Звичайно, упра влінські властивості права найяскравіше проя вляються в публічно-правовій сфері, однак рег улятивний характер більшості приватноправових
норм дає підставу стверджувати про наявність у
них певної міри управлінського елементу.
По-друге, навіть якщо розділяти захист у з аконодавстві приватних і публічних інтересів, то
„будь-який закон, спрямований на захист і нтересів
приватних, захищає тим і загальний, публічний
інтерес. Якщо публічного інтересу немає або закон
суперечить публічному інтересу, закон не прийм ається. Так по суті підходять до цієї проблеми в ан глосаксонській, соціалістичній, ісламській системі
права [16, с.59]”. Навіть якщо деякі правила пов едінки сторони своєю угодою встановлюють ви-
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ключно для себе, все одно вони діють у межах,
установлених законом.
Дослідження управлінських властивостей
приватного права в межах предмета теорії упра вління допоможе розв’язувати базові проблеми
галузевих приватноправових наук, оскільки , за
словами Г.Ф.Шершеневича, „цивільне прав ознавство, озброєне знанням діючого права, а т акож знанням усіх тих життєвих умов, серед яких
доводиться діяти юридичним нормам і під впл ивом яких складається подальший розвиток права,
може і повинно оцінювати доцільність і справедливість як окремих норм, так і всього цивіл ьноправового порядку, визначити вплив норм на
життя, намітити подальший напрямок суспільн ого життя під впливом чинного права, виробити
юридичні заходи для відхилення цього руху, я кщо воно обере шкідливий н апрям, і для сприяння
і прискорення його, якщо цей напрям буде в изнаний корисним”[25, с.7].
Необхідність управлінського аналізу пр иватноправових, а особливо цивільно -правових
норм, зумовлена також на кресленими перспективами розвитку приватноправових галузей. Зокрема стверджується, що сучасне цивільне право
покликане в своєму розвитку забезпечити ек ономічні методи управління народним господар ством. Так, передбачається удосконалення забе зпечення цивільно-правовими засобами певного і
реального господарського розр ахунку підприємств як елементів господарської системи, ств ерджується необхідність докорінно змінити фо рми і методи організації матеріально -техніч-ного
забезпечення шляхом розвитку тривалих госп одарських зв’язків, а також забезпечити через д оговірно-зобов’язальні відносини повну відпові дність між тим, що підприємство дає су спільству,
і тим, що воно від нього одержує та ін. [23, с.29].
З цього приводу зауважи мо, що управлінська
оцінка дії приватноправових норм входить до
проблематики теорії управління. Приват ноправові науки таку оцінку не проводять, а викори стовують висновки й узагальнення, виведені теорією управління, для розв’язання наукових проблем своєї галузі.
Висновки. Предметно-методологічна сутність і особливості теорії управління (специф іка
предмета – управлінської підфункції права, ная вність у складі об’єкта теорії управління норм і відносин, необмежених певною галуззю права та ін.)
не дають можливості ставити теорію управління в
один ряд з галузевими публічно-правовими юридичними науками, до яких, зокрема, належать адміністративне та конституційне право.
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Співвідношення теорії управління з галуз евими науками приватноправового циклу визнач ається їх основними предметними характеристик ами та місцем у системі юридичних наук. Як гал узеві юридичні науки, приватноправові науки не
обмежуються вивченням регулятивних норм і відносин (як це робить теорія управління), проте о бмежуються вивченням явищ правової дійсності
приватноправового характеру. Теорія управління
як теоретична наука розробляє заг альні для всіх
галузевих, у тому числі і приватноправових наук,
проблеми, тобто розв’язання проблем реалізації
управлінської підфункції права може стати теор етичною базою для дослідження проблем правового
регулювання приватноправових відносин у межах
предметів наук приватноправового циклу, зокрема,
та всіх галузей права в цілому.
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THE LAW SCIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION AND THE OTHER LEGAL SCIENCES
Summary
The article is devoted to the investigation of public administr ation as a part of the theory of state and law. The
article contains the comparative characteristics of the basic methodological features of the law science of public
administration and other law sciences.
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ГНОСЕОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ КАТЕГОРІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ПРАВІ
Постановка проблеми. Категорія справедливості зазвичай не охоплюється предметом д ослідження правової гносеології, проте саме це
поняття концентрує у собі пізнава льні можливості права, обумовлює процес, напрямки й методи
правового пізнання. Належне пізнання правової
дійсності зумовлює прийняття справедливого
рішення у конкретній юридичній ситуації, спр ияє створенню адекватної моделі, норми, правила
для регулювання суспільних відносин. Основним
завданням права є побудова суспільних відносин
на засадах справедливості. Така мета права дет ермінує й сам процес правового пізнання, який є
глибинною сутністю, змістом права. Юридичні
норми – результат пізнання об’єктивної д ійсності. Норма справедлива лише тією м ірою, якою
вона відображає правову реальність та відповідає
оптимальному способу регулювання суспільних
відносин. Неефективність норм права свідчить
про їх недопізнаність, а отже, і несправедливість
[11, c. 11]. Категорія справедливості є інструме нтом пізнання і перетворення правової дійсності,
сприяє збагаченню суспільної свідомості, а, ві дповідно, і права, уявленнями про сутність і те нденції розвитку явищ і відносин пр авової сфери
соціального життя.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Грунтовне дослідження справедливості як гнос еологічного принципу права здійснюється у пр ацях А.А. Козловського. У дослідженнях О.О. Б андури, присвячених проблемам зв’язку цінно стей та істини у праві, поєднуються аксіологічні
та гносеологічні аспекти категорії справедливо сті. Розробка проблем раціонального та ірраціон ального у правовому пізнанні справедливості
здійснюється у працях Л.Г. Грінберга, І.П. Лих олат, С.І. Максимова, А.І. Новикова, В.М. Селів анова, В.О. Четверніна, О.І. Екі мова. Попри вагомий внесок українських та російських дослідн иків у розробку гносеологічної проблематики
справедливості питання функціонального пр изначення категорії справедливості у прав овому
пізнанні залишається недослідженим.
Метою статті є дослідження гносеологічного змісту категорії справедливості, її зв’язку з
істиною як центральною категорією теорії п ізнання, аналіз методів пізнання справедливості у
праві та виявлення на підставі проведеного д о12

слідження її функціонального призначення у
правовому пізнанні.
Виклад основного матеріалу. Поняття
справедливості тісно пов’язане з істиною як
центральною категорією правової гносеології.
Н.В. Печерська у історико -етимологічному дослідженні поняття справедливості, зазначає, що у
працях багатох авторів ХІХ ст. спр аведливість
зустрічається саме у розумінні істини: “Поряд з
теоретичним оформленням розподілу понять “і стини” і “справедливості” у дискурсі ХІХ ст. були
присутні і спроби утримати значення “істини” у
семантиці “справедливості” [15, c. 137]. Подал ьший розвиток науки обумовив теоретичне ро змежування сфер застосування цих понять: істина
пов’язується з об’єктивним відображенням ре альності, справедливість використовується пер еважно у ціннісних та нормативно -оціночних судженнях. Проте й нині тлумачення справедлив ості як істини зустрічається у природничих ди сциплінах [15, c. 136-137].
У юриспруденції відсутнє ототожнення і стини і справедливості, але дослідження зв’язку
між цими поняттями та їхньої взаємодії у сфері
права важливі як для теоретичних, так і для гал узевих юридичних наук.
О.О. Бандура зазначає, що “для правозна вства істина є головною внутрішньою метою” [1,
c. 113]. Він підкреслює аксіологічну значимість
цієї категорії для права: “У суто гносеологічн ому плані істина виступає ідеалом, на досягнення
якого спрямована людська діяльність, і вже тому є
високою цінністю” [1, c. 114], і включає її до стр уктури методології правотворчості та правореаліз ації [1, c. 114]. П. Прилуцький наголошує, що кат егорія істини має не лише теоретичне, але й практ ичне значення: “дана категорія, будучи на перший
погляд суто теоретичною, одночасно є детерміна нтою розвитку людського знання як про природні,
так і про суспільні явища та процеси” [17, c. 17].
Дискусійним у вітчизняному правознавстві
залишається питання про те, якою саме є істина у
праві. “У юридичній і філософсько -правовій літературі виділяють абсолютну, об’єктивну, мат еріальну, суб’єктивну, відносну, конкретну, ти мчасову, інстинктивну, юридичну, судову істину”
[17, c. 18]. Найбільш дослідженим є поняття
об’єктивної істини, воно широко використов у-
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ється у теоретичній літературі, а також у тлум аченні галузевого законодавства, проте його з астосування у текстах норм ативно-правових актів
зазвичай визнається недоцільним [7, c. 83 -84].
Важливість категорії істини у праві поя снюється тим, що істина є передумовою справе дливості. Прийняття справедливого рішення за вжди засноване на досягненні істини у процесі
правового пізнання [5, c. 46; 22, c. 113]. Водночас
автори підкреслюють, що саме по собі встано влення істини не є гарантією пр ийняття справедливого рішення [5, c. 46; 22, c. 113 -114]. Досліджуючи цей проблемний аспект взаємозв’язку
істини і справедливості, автори переважно анал ізують правозастосовчий процес і вважають, що
саме помилки у застосуванні правових норм пр изводять до несправедливості юридичних рішень.
Проте глибинною основою цієї суперечності є
помилки, допущені у правовому пізнанні, а т акож неадекватне розуміння гносеологічної пр ироди істини та справедлив ості.
Специфікою істини у праві є те, що вона
завжди повинна бути об’єктивованою, втіленою
у нормі права або у правозастосовчому акті. Ті
правила поведінки, які суспільство на певному
етапі сприймає як істину, вт ілюються у обов’язкових для виконання нормах права [9, c. 36].
З’ясування уповноваженим суб’єктом істини у
конкретній юридичній справі має своїм резул ьтатом закріплення цієї істини у конкретному акті
застосування права. Проте об’єктивація істини
зупиняє процес пізнання і тим самим створює
підстави перетворення істини на хибність. Як
зазначає А.А. Козловський: “Фіксація якогось
моменту пізнавального процесу як абсолютно
істинного призупиняє сам процес і перетворює
істину на хибність через невідповідність н овим
умовам і обставинам” [9, c. 37]. Статична істина
унеможливлює реалізацію справедливості у пр авовому житті. У категорії справедливості за вжди
враховується динаміка правових відносин, адже
вона позначає не лише п ослідовне застосування
правила, що міститься у нормі права, але й вр ахування особливостей кон кретного життєвого
випадку та можливих наслідків застосуван ня до
нього приписів права. Справедливість як мета
права обумовлює внутр ішній зміст правового
пізнання, яке повинне бути не лише істинним,
але й істиннісним [10, c. 43]. У взаємодії зі спр аведливістю істина трансформується у істинність
як постійний пошук та наближення до істини.
Істинність, що позначає динаміку процесу п ізнання, є одним із засобів забезпечення справе дливості у правових відносинах.

У процесуальних галузях права врахована
та обставина, що істина, зафіксована у правоз астосовчому акті, не завжд и має наслідком реалізацію справедливості у конкретному правові дношенні, у зв’язку з чим передбачена пролон гація пізнавального процесу у сфері судочинства.
Інститути апеляційного, касаційного та виклю чного провадження для перевірки вироків суду у
кримінально-процесуальному праві, а також п ерегляду судових рішень у апеляційному та кас аційному провадженні, провадженні у зв’язку з
винятковими обставинами та нововиявленими
обставинами у цивільному та адміністрат ивному
судочинстві покликані виправити помилки у пізнавальному процесі, які були допущені на поп ередніх стадіях судового розгляду справ, та забе зпечити істинність у правовому п ізнанні.
Важливою гносеологічною проблемою с учасної юридичної науки є питання про методи
правового пізнання справедливості. Яким саме –
раціональним (логічним) чи ірраціональним
(чуттєвим) є пізнання справедливості у праві?
Наука завжди тяжіє до раціональних методів п ізнання. “Логічним, тобто раціональним, повинен
бути і процес пізнання, який є ніщо інше, як с аморозкриття буття за допомогою логіки, яка
тільки й може забезпечити цей процес, оскільки
вона тотожна з буттям” [10, c. 70].
Право як найбільш ефективний засіб уп орядкування та регулювання суспільних відносин
в усіх своїх проявах повинне бути засноване на
раціональних методах пізнання. Правове пізнання є раціональним тоді, коли його змістом є
знання, яке має логічне обгрунтування, тобто
підпорядковується логічним законам тотожності,
несуперечливості, виключення третього, доста тньої підстави тощо [12, c. 14]. І.П. Лихолат пі дкреслює, що “раціональність є визначальною х арактеристикою права взагалі, правового пізнання
та правової діяльності зокрема” [12, c. 13]. Рац іональне пізнання завжди грунт ується на законах
логіки. “Прийнявши ж раціоналізм як основну
гносеологічну настанову, право також намагається бути максимально логічним і несуперечл ивим” [10, c. 70]. А.А. Козловський зазначає: “Л огіка є невід’ємним елементом будь -якої правової
реальності, визначальним моментом її внутр ішньої сутнісної структури” [9, c. 41].
Формально-догматичний метод, формули
та догми права, застосування законів юридичної
логіки, підведення будь-якої реальної життєвої
ситуації під логічну схему правової норми, пр ийняття рішення на основі цієї норми (згідно з
тим варіантом її розв’язання, який пропонує ця
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норма), недопущення приблизностей і умовно стей, логічне обгрунтування правозастосовчого
рішення – все це дає підстави розглядати право
як сферу, у якій діють виключно закони логіки,
де застосовуються лише раціональні методи (м еханізми) пізнання, де все має логічне пояснення і
підстави. “Логіка є гносеологіним механізмом
породження права, засобом його реалізації та
методом розкриття його сутності, іншими слов ами – однією з найістотніших констант функці онування права” [9, c. 41].
Правове пізнання справедливос ті також
грунтується на законах юридичної логіки. Пр оцес реалізації справедливості у правотворчій та
правозастосовчій діяльності є максимально рац іоналізованим, “сама ідея справедливості в праві
раціоналізується, набуває форми максимально
можливої логічної обгрунтованості” [10, c. 70].
Закріпленню у нормі права бажаного суспільного
порядку як належного передує раціональний
аналіз суспільних відносин, моделювання под альших напрямків їхнього розвитку, можливих
наслідків та перспектив застосування нової пр авової норми. Обгрунтування ст оронами своїх
позицій у судовому процесі, дослідження їхніх
аргументів та перевірка їх на відповідність зак онам логіки, формулювання висновків у справі та
прийняття рішення уповноваженим суб’єктом –
приклади раціональних пізнаваль них операцій,
спрямованих на реалізацію справедливо сті у
правозастосовчому процесі.
Попри важливість раціональних методів пр авового пізнання, побудованих на законах юриди чної логіки, повна раціоналізація гносе ологічних
процесів у праві є неможливою. Іррац іональне або
позараціональне правове пізнання має вагоме зн ачення у структурі гносеології права.
В.О. Четвернін зауважує, що в сучасній
юридичній науці спостерігається підвищення
інтересу до механізмів ірраціонального пізнання
у праві [21, c. 107], що обумо влюється визнанням
“обмеженості” раціонального аналізу. Гносеол огічний ірраціоналізм пов’язується не лише з м етодологічними передумовами певних правових
концепцій, але й з тенденцією поєднання прир одноправових вимог зі змістом конкретної справи,
індивідуального правовідношення, де для прий няття юридичного рішення необхідні інтуїція, п ереживання ситуації, психічно несвідома мотив ація тощо [21, c. 101].
А.А. Козловський відзначає недостатню
ефективність суто раціональних методів прав ового пізнання: “Раціоналізм як методологічний і
нормативний вираз пізнання, як форма закріп14

лення і розвитку його досягнень має свої межі, чим
визначається й обмеженість ефективності норм ативно-правового регулювання суспільних відн осин” [10, c. 70]. Раціоналізм ефективний на етапах
еволюційного розвитку знання, коли ж виникають
нові теоретичні проблеми, для розв’язання яких
розроблені методи виявляються непридатними,
настає криза раціональності [10, c. 70-72].
В.А. Бачинін розуміє під ірраціональним
компонентом правового пізнання ін телектуально-метафізичну інтуїцію, потреба у якій обумо влена тим, що “пізнавальні можливості розуму аж
ніяк не безмежні” [3, c. 273]. Метафізична інту їція визначається автором як “здатність людини
до позараціонального пізнання вищих смислів
нормативно-ціннісної реальності та її зв’язків із
трансцендентними першоосновами буття” [4, c.
140]. Спектр реалій та проблем, на розв’язання
яких орієнтоване таке позараціональне пізнання,
“традиційно іменується сферою філософських
підстав природного права” [3, c. 275]. Інтелектуально-метафізична інтуїція, на думку В.А. Бач иніна, сягає набагато далі раціоналістичного пі дходу, який зображає право у вигляді комплексу
інвентаризованих норм і законів [3, c. 275].
Ірраціональний компонент правового п ізнання, звісно, не може б ути абсолютизований.
Його неможливо унормувати, нормативізувати,
упорядкувати, звести до певного правила або
низки правил. Адже це суперечить його сутності.
Інтуїція, емоції, почуття, інтереси як складові
ірраціонального компоненту у правовому п ізнанні – невловимі, не піддаються раціоналізації.
Водночас функціональне призначення ірраціон ального компоненту у правовому пізнанні та його
безпосередній вплив на систему права вимагають
врахування його значення у структурі гносеол огії права. Зокрема, можна виділит и такі функції
ірраціонального компоненту правового пізнання:
1) дозволяє виявити слабкі ланки правової си стеми, несправедливість певних норм або устал еної практики їх застосування; 2) розкриває такі
способи розв’язання юридичних ситуацій, які є
найбільш оптимальними з позиції забезпечення
законних потреб та інтересів зацікавлених осіб;
3) обумовлює врахування у правотворч ості та
правореалізації духовної сутності права і люд ини. У зв’язку із цим слід погодитися з думкою
Ф.А. фон Хайєка про безпідставність н едооцінювання та зверхнього ставлення до ірраціональн ого у правовому пізнанні [19, 30]. Визнання ірр аціонального компоненту правового пізнання є
важливим теоретико-методологічним положенням. Воно не лише не викриває слабкість пізн а-
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вальних можливостей права, а навпаки – обумовлює його поступальний розвиток і адекватне
застосування як дієвого соціального регулятора.
Ефективність правового р егулювання залежить
від усебічного використання у правовому п ізнанні можливостей раціональних та ірраціон альних методів.
Основоположним елементом ірраціональн ого пізнання права є правове відчуття. Й.О. Покро вський вважав незаперечним той факт, що “право
має своє живе джерело лише у глибині соц іальної
психології, що воно є одним з явищ цієї останньої”
[16, c. 2]. Ірраціональну психологічну основу права
поряд із свідомістю та волею становлять відчуття, і
вони не лише “слугують збуджувачем для мисле ння або вольових настроїв, але часто підказують
зміст правових норм” [16, c. 4].
Б.О. Кістяковський також вважав, що гл ибинним підгрунтям права є ірраціональне. Він
писав: “хоча самі по собі правові норми є раці ональними конструкціями, в їх основі лежать і рраціональні психічні переживання і сприйняття
їх неодмінно пов’язане з цими переживаннями”
[8, c. 363]. На думку Б.О. Кістяковського,
суб’єктивне право, під яким він розумів реально
здійснюване право у суспільному житті, як сук упність індивідуальних, своєрідних життєвих ф актів, що мають правове значе ння, обумовлює
природу ірраціонального у правовому пізнанні.
Концептуальне розуміння правових емоцій,
переживань та відчуттів як первинного джер ела
права було покладено в основу психологічної
теорії права Л.Й. Петражицького. Він доводив,
що право випливає з внутрішнього психологі чного світу людини і втілюється у правових п очуттях імперативно-атрибутивного характеру
[14, c. 85, 107]. Л.Й. Петражицький стверджував
наявність у психіці людини фундаментального,
глибинного інтуїтивного правового почуття, яке
дозволяє суб’єкту миттєво зорієнтуватись у ві дносинах з іншим суб’єктом [10, c. 168].
Дослідження справедливості як правового
відчуття здійснюється і сучасними авторами [6, c.
34-47; 21, c. 87-89; 22, c. 38-39]. Ірраціональне пізнання справедливості грунтується на безпосере дньому спостереженні людиною умов та п орядку
соціального співжиття, базується на сприйнятті
індивідом системи суспільних та правових цінно стей, актуалізується як внутрішнє емоційне переж ивання конкретної життєвої ситуації.
О.І. Екімов розглядає правове відчуття як
одну з форм вираження спр аведливості [22, c. 3839]. Воно відображає реальне становище особистості у суспільстві і, як і будь-яке інше відчуття,

виконує функції, необхідні для суспільного жи ття
людини, її пристосування до суспільного серед овища та його змін з точки зору інтересів і потреб як
самої особистості, так і всього суспільства.
Інтуїтивне правове відчуття, що формуєт ься на основі неусвідомленого сприйняття індив ідом фундаментальних суспільних цінностей, з асадничих правил соціального життя, розуміється
як основа правопорядку. С.І. Макс имов зазначає:
“Завдяки ідеально існуючому сенсу права люд ина інтуїтивно відчуває, що в певних умовах є
справедливим або несправедливим. Це відчуття є
джерелом правопорядку” [13, c. 108].
Правове відчуття справедливості у конкр етному правовідношенні може виникати як н еусвідомлене відчуття правильності певного сп особу вирішення юридичної ситуації, інтуїтивн ому сприйнятті його як належного, але глибинною
основою ірраціонального правового відчуття за вжди є суб’єктивне право особи. Відчуття справ едливості є внутрішнім суб’єктивним в ідчуттям
індивідом власного пр ава, своєї правомочності
або належності цього права іншому суб’єкту. Це
відчуття не завжди може бути введене у схему
раціонального, тобто не може бути пояснене як
прояв логічних, раціональних пізнавальних оп ерацій. Раціональне обгрунтування своєї позиції
передбачає знання норми права, тоді як приписи
законодавства можуть бути невідомими суб’єкту,
він може не знати про зміст юридичних норм,
практику їх застосування і вирішення судами або
іншими правозастосовчими органами поді бних
справ. Але суб’єкт може інтуїтивно відчувати,
що в цій ситуації він “має право”. Це внутрішнє
переконання є основою відчуття справедливості.
Інтуїтивне відчуття свого права спонукає особу
до його раціоналізації, логічного обгрунтування
своєї юридичної позиції (самостійно або за д опомогою професійного юриста) шляхом пошуку
відповідної нормативної основи конкретного
правовідношення.
Відчуття справедливості не може слугувати
нормативною основою для вирішення юриди чних справ, розв’язання правових суперечносте й.
Але ігнорування ірраціонального компоненту
справедливості означає звуження п ізнавальних
можливостей права. Ірраціональні гносеологічні
механізми здійснюють допоміжну функцію щодо
методів раціонального правового пізнання. Ф ормування відчуття справедливо сті може передувати раціональному аналізу обставин конкретної
справи і тим самим спрямовувати процес прав ового пізнання. З іншого боку, правове відчуття
може сприяти раціональному пізнанню складних
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юридичних ситуацій, коли методи і засоби лог ічного аналізу виявляються недостатніми.
Висновки. Справедливість детермінує гн осеологічні процеси у праві, визначає способи,
методи, цілі й напрямки правового пізнання. Її
гносеологічна функція полягає у тому, що поня ття справедливості, по-перше, концентрує у собі
пізнавальні можливості права і, по -друге, обумовлює раціонально-ірраціональну природу прав ового пізнання. Належне пізнання правової дій сності зумовлює прийняття справедливого ріше ння у конкретній юридичній ситуації, сприяє
створенню адекватної моделі, норми, п равила
для регулювання суспільних відносин.
У взаємодії зі справедливістю центральна
категорія правової гносеології – істина – трансформується у істинність як постійний пошук та
наближення до істини. З’ясування істини є пер едумовою реалізації справедливост і у правових
відносинах. Істинність як динамічний процес п ізнання є одним із засобів забезпечення справе дливості у конкретному правовідношенні.
Пізнання справедливості здійснюється у
взаємозв’язку раціональних та ірраціональних
методів. Правове відчуття як ірраціональний
компонент правового пізнання є відчуттям спр аведливості, тобто духовно -емоційним переживанням правової ситуації та інтуїтивним відна йденням такого способу та порядку її розв’язання,
який сприймається як належне. Ірраціональний
компонент здійснює допоміжну функцію щодо
правового пізнання справедлив ості.
Категорія справедливості є інструментом
пізнання і перетворення правової дійсності,
сприяє збагаченню суспільної свідомості, а, ві дповідно, і права, уявленнями про сутність і те нденції розвитку явищ і відносин правової сфери
соціального життя.
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GNOSEOLOGICAL FUNCT ION OF THE CATEGORY OF JUSTICE IN LAW
Summary
The category of justice determines gnoseological processes in law, it defines methods, goals, obje ctives and directions of the legal cognition. Gnoseological function of the category of justice consist in its capacity for, first of all, concentration of the cognition of law and, secondly, stipulation of rational and irr ational nature of the legal cognition. The due cognition of the legal reality determines an equitable d ecision
for the specific legal situation , it also promotes the creation of c oincident standards or rules for the regulation
of the social relations.
The category of justice is an instrument of the cognition and transformation of the legal reality, it pr omotes enrichment of the public consciousne ss and, accordingly law, by ideas about substance and te ndency
of development of social phenomena and relations.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ ДІАСПОР І НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
Постановка проблеми. Аналіз особливостей різних складових етнонаціонального проц есу,
включаючи український етнос, правила і норми
стосунків з ним характеризуються багато вимірністю та різноманітністю. Участь у цьому процесі країни походження необхідна, однак недостатня умова
для дослідження розвитку міжетнічних відносин.
Мають спрацьовувати правові механізми країни
його перебування та міжнародне законодавство. До
іншої сторони взаємовідносин у першу чергу належить віднести самі діаспори.
Ступінь наукової розробки проблеми .
Процеси, які відбуваються в середовищі різних
діаспор вивчалися в працях багатьох авторів.
Однак авторів більш цікавили процеси в украї нській діаспорі (див. роботи О. Антонюка [1], Ф.
Заставного [2,3], В. Євтуха [4,5], К. Кейданськ ого [6], В. Маркуся [7], А. Попка [9, 11],
А.Пономарьова [8], В. Тр ощинського [10-12]).
Вагомий внесок у дослідження вп ливу умов країн перебування на становище українців внесли
Ю. Бачинський,
Ю.Валуєв, І. Винниченко,
В.Карпенко, Ю. Макар, М. Лендьєл, А. Фігус Ралько та інші. Однак теоретико -правові питання
щодо діаспори й українства в цілому в них в изначені недостатньо. Немає поки що оптимальної
моделі взаємовідносин України та її діаспор за
кордоном. Якщо політика до національних ме ншин в Україні досить зрозуліла і вже встанов илася, то відношення України до українських ді аспор потребує доробок. Про це свідчать проц еси, які переживають українці в усіх країнах, і в
кожній із них практика осмислення та політикоправового вдосконалення.
Мета статті. Метою статті є визначення
історико-правового розуміння діаспор і національних меншин у контексті існуючих правовідн осин щодо них. Представлена робота має більше
теоретико-правовий характер і присвячена іст орико-правовому аналізу діаспор і національних
меншин в цілому й української діаспори, зокрема. Визначення діаспори та національних меншин
тісно пов’язане з розумінням законодавства з національних питань і має бути цілісним як в самій
Україні, так і законодавства щодо ді аспор в інших
країнах. Воно має враховувати особливості наці онального розвитку та потреби всіх учасників нац і-
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онального процесу – титульної нації, національних
меншин, закордонної частини етносу.
Виклад основного матеріалу. В широкому розумінні діаспора означає розсіяння, тобто
розселення значної частини представників нар оду у вигляді етнічних спільнот за межами країни
походження основного етносу. Часто діаспо ри
утворювалися внаслідок насильницького вис елення або загрози геноциду. Крім того, на ств орення діаспор може діяти низка соціальних та
економічних факторів, а в окремих випадках мі грація частини етносу проходить під впливом
кліматично-природних катаклізмів.
Як вважають автори [13], найдавнішою є
єврейська діаспора. Вона почала створюватись у
VIII ст. до н. е. і набула великих розмірів на п очатку VI ст. до н. е. Іудейська війна (60 -70-х років н. е.) призвела до того, що основний масив
єврейського населення Палестини розселився по
всьому світові. Поняття "діаспора", застосоване
до конкретного народу в процесі історичного
розвитку людства, стало вживатися для всіх е тнічних груп, які з певних причин були відірвані
від власного народу і не лише жили, а й збері галися як особлива етнічна спільнота. За часів с ередньовіччя кількість діаспор п остійно зростала
після завойовницьких походів, війн, в умовах
етнічних і релігійних переслідувань, утисків та
обмежень. Характерною у цьому плані була доля
вірмен, значна частина яких також опинилася в
еміграції, яка розпочалася в XVII ст. Геноцид,
учинений турками наприкінці XIX — на початку
XX ст., призвів до нового збільшення вірменс ької діаспори й утворення колоній вірмен у д еяких країнах Європи, Америки, Близького і С ереднього Сходу. Нова й новітня історії внесли
нову сторінку: діастори стали з'являтися у зв'язку
з економічними перетвореннями, що вимагали
значних трудових ресурсів (США, Канада, Л атинська Америка, Індія, ПАР, Австралія). Автори
[14] вважають, що національна група може бути
визначена як діаспора, якщо вона відповідає б ільшості з таких критеріїв: 1) розселення перев ажної частини етнічної групи у багатьох країнах
за межами титульної політико-адміністративної
одиниці або своєї історичної батьківщини і за
умови, що всюди вона є національною менш иною; 2) найважливішою ознакою діапори є сам о-
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ідентифікація з нею її членів, віднесення себе до
цього етносу навіть у разі втрати своїх мови, р елігії тощо; 3) наявність у діаспори національної
ідеї; 4) виникнення діаспори вна слідок критичних або навіть катастрофічних подій на істори чній батьківщині; 5) на відміну від деяких емігр антських і подібних одиниць громади діаспори
достатньо стабільні, існують протягом життя д екількох поколінь; 6) підтримка і відтворення
діаспори досягається складною взаємодією с оціальних інститутів і явищ; важливу роль тут в ідіграють релігійні громади.
Одну з основних соціальних функцій діа спори можна вважати підтримку розмовної або
писемної мови чи діалекту як найважливішого
механізму первинної соціалізації, що відтворює
громаду. Кожна діапора і кожна її громада в пе вних країнах та місцевості проходять різні стадії
розвитку. Звертає на себе увагу, що групи діа спор, як правило, зосереджені в міській місцево сті, адже міста завжди були космополітичн ішими
і терпимішими, ніж сільська місцевість. Історія
виникнення і становлення кожної діапори має
своєрідний характер, але всім діаспорам прит аманні спільні функції: а) активна участь у пі дтримці, розвитку і зміцненні духовної культури
свого народу, в культивуванні національних традицій і звичаїв, у підтримці культурних зв'язків
зі своєю історичною батьківщиною; б) захист
соціальних прав представників цього народу, що
пов'язано з регулюванням міграційних потоків,
зайнятістю, допомогою в професійному самов изначенні, участю в житті як країни походження,
так і країни, яка прийняла діаспору; в) здійсне ння економічних завдань (розвиток форм екон омічної діяльності, в яких реалізуються специфі чні види виробництва народних ремесел, товарів
народного споживання); г) політична функція,
сутність якої полягає в тому, що, по -перше, діаспори лобіюють можливість отримання як дода ткових для свого народу, так і особливих гарантій
для їх ефективного розвитку, а також у розш иренні повноважень на міжнародній арені; по друге, діаспора нерідко виступає опозицією п ануючому режиму, організовуючи при цьому всі
можливі сили (від видання газет до формування
громадської думки) для боротьби із супротивн ими їм політичними силами; по -третє, діаспори
безпосередньо впливають на міжнародні по зиції
країни проживання. Зазначимо, що законодавча
база нашої держави створює можливості для
вирішення національних питань, сприяє форм уванню національної свідомості, спрямована на
створення умов представникам усіх національ-

ностей, які населяють Україну, для збереження
своєї самобутності, розширенню контактів із
закордонними українцями. Тому в Україні вел ика увага приділяється вирішенню як зовнішніх
щодо української діаспори, так і внутрішніх н аціональних питань. Під вирішенням націонал ьних питань розуміється забезпечення рівних прав
і свобод, можливостей для самореалізації всім
громадянам держави незалежно від їх націонал ьності [15]. У самій Україні діаспори інших нац іональностей вважаються національними менш инами. Національною меншиною можна називати
соціальну групу, яка формуєт ься на основі ознак
етнічної меншини і водночас певних політичних
характеристик. Фактично, чітко кажучи, наці ональною меншиною є етнічна меншина у пол іетнічному суспільстві, яка перебуває на стадії
політизації й активної участі у політичному житті держави проживання в конкретній країні. З агальновизнано, що представники національої
меншини повинні бути громадянами держави, в
якій проживають, при цьому мати свою істори чну батьківщину. Водночас у діаспорі громадянство може бути як присутнім, так і відсутнім. Існування національної меншини, їх життєдіял ьність як і діаспори можливі за певних внутрішніх
і зовнішніх умов. До внутрішніх чинників нал ежать кількісний склад; уміння зберігати єдність
на грунті спільних етнокультурних рис; ф ормування різного роду структурних одиниць (орган ізацій культурного, політичного, соціального
плану тощо). Зовнішнім фактором є етнополіт ика держави, на території якої проживають наці ональні меншини. Самоідентифікація частини н аселення за національною озна кою може здійснюватися кількома шляхами. Один із них: певна
група протягом тривалого часу зберегла свої х арактерні етнокультурні риси (етнічну, релігійну,
мовну самобутність), самоорганізувалася і вия вляє солідарність і спільне прагнення до збер еження власних особливостей. Інший має бути
пов'язаний з прийняттям особою добровільного
рішення щодо належності чи неналежності до
меншини. Загального визначення поняття "нац іональна меншина" у міжнародній практиці поки
не існує. Причина цього полягає у величезній
варіативності існування національних меншин та
їх проявів у різних сферах суспільного життя.
Меншини різняться передусім способом прож ивання: одні з них мешкають компактно у чітко
визначених районах окремо від основної частини
населення, інші — проживають розсіяно по всій
країні. Існують також національні меншини, які
відрізняються чіткіше визначеними етнокульт у-
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рними стереотипами, наприклад, з дуже розв иненим почуттям історичної самосвідомості, що
грунтується на збереженій у пам'яті чи зафіксованій на папері історії, тоді як інші зберегли л ише розпливчасте уявлення про історичне минуле.
У деяких країнах національні меншини корист увалися чи користуються певним ступенем сам оврядування, в інших цей фактор відсутній. Скл адність цієї проблеми полягає ще й у тому, що
визначення частини населення як наці ональні
меншини стосовно її правового статусу у сусп ільстві є більше політико-правовим, ніж науковим поняттям. Водночас необхідність формува ння міжнародного механізму захисту національної
меншини від дискримінації й п ереслідування
домінуючою більшістю зумовило потребу вио кремлення суто юридичних параметрів цього п оняття. З огляду на це у документах ООН, інших
міжнародних організацій визначено ключові
ознаки, за якими меншина виступає суб'єктом
міжнародного права. В осн ову вироблення позиції ООН стосовно меншин покладено тлумаче ння, запропоноване у 1977 р. членом Підкомісії з
прав людини ООН Ф. Капоторті: меншини — "це
порівняно з рештою населення держави менша за
чисельністю частина, яка не займає панівного
становища і члени якої — громадяни цієї держави — володіють з етнічної, релігійної чи мовної
точок зору характеристиками, які відрізняються
від характеристик іншої частини населення і в иявляють (навіть якщо і опосередковано) почуття
солідарності з метою збер еження своєї культури,
своїх традицій, релігій або мови" 1. Визначення
"меншин", сформульоване Ф. Капоторті, містить
два важливих аспекти. Суть першого полягає у
тому, що обмеження статусу меншини "громад янами держави" здебільшого вилучає з цього п оняття робочих-мігрантів, осіб без громадянства
та біженців. Ці групи захищені від дискримінації
загальними положеннями міжнародного права.
Крім того, вони мають додаткові права, зафікс овані у Міжнародній конвенції про захист прав
усіх трудящих-мігрантів і членів їхніх родин, у
Конвенції про статус апатридів, у Конвенції про
статус біженців. Існує також Декларація про пр ава людини щодо осіб, які не є громадянами кра їни, де вони проживають. Другим аспектом є те,
що визнання наявних у меншин спільних етні чних, релігійних або мовних рис відрізняє їх від
груп, які можуть бути ідентифіковані за іншими
спільними рисами. Ознаки меншини, викладені у
1
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дефініції Ф. Капоторті, дають також змогу вид ілити як об'єктивні (своєрідні етнічні характери стики: чисельна меншість, недомінуюче станов ище), так і суб'єктивні (прагнення до збереження
наявних характеристик) критерії. Загалом у д окументах ООН, зокрема у Декларації, прийнятій
у 1992 р. на 48-й сесії Генеральної Асамблеї і
присвяченій правам осіб, які належать до наці ональних або етнічних, р елігійних і мовних меншин, вживаються такі поняття, як національні,
"етнічні", "релігійні", і "мовні" меншини. У ць ому документі національні й етнічні меншини
розмежовані сполучником "або" і немає тракт ування цих понять. Робоча група ООН з прав осіб,
які належать до національних, етнічних, релігі йних і мовних меншин, при підготовці зазначеної
Декларації, ухилившись від прийняття будь -якої
дефініції терміна "меншина", додала поняття
"національна" до проекту цього документа. Так,
у ст. 1 проекту йшлося, що особи, які належать
до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин можуть користуватися своїми пр авами, у т. ч. закріпленими в Декларації. При
цьому пояснювалося, що термін "етнічні" може
охоплювати "національні" та "з метою уникнути
різнотлумачення в різних національних правн ичих системах робочій групі доцільно ввести до
формулювання обидва поняття". Вживається т ермін "національна меншина" і в документах а вторитетної міжнародної організації НБСЄ (з 1995
р. ОБСЄ), де під національною меншиною мають
на увазі тільки громадян певної держави (за в инятком робітників-мігрантів). Крім того, пере дбачається існування іншої держави, яка є істор ичною батьківщиною меншин, які мешкають на
території певної держави. Термін "національна
меншина" активно застосовує у своїх документах
Рада Європи, проте в них, у т. ч. в одній з баз ових у сфері захисту національних меншин Ра мковій Конвенції, сутність його не пояснюється.
Автори документа №1201 Ради Європи обмеж илися лише наведенням характеристик, які він
містить. Поняття національна меншина підкре слюється у першому розділі (ст.5) цього докуме нта, стосується групи осіб у країні, які: прожив ають на її території і є її громадянами; підтрим ують тривалі, міцні зв'язки з країною; демонструють
характерні етнічні, мистецькі, релігійні або лінгвістичні характеристики; достатньо представлені, х оча кількість цих осіб є меншою від решти населе ння країни або її району; мотивують зацікавленість
зберегти те, що становить їх спільну індивідуал ьність, у т. ч. культуру, традиції, релігію або мову.
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У декларації про Державний суверенітет
зазначається, що Україна гарантує право на нац іонально-культурний розвиток усім національностям, які проживають на її території та рівність
перед законом. В Україні забезпечені права усіх
діаспор на її території. Згідно з частиною другою
ст. 24 Конституції України , не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шк іри, політичних, релігійних та інших перек онань,
статі, етнічного і соціального походження, ма йнового стану, місця проживання, за мовни ми або
іншими ознаками.
У Декларації прав національностей Укра їни [16] закріплені основні гарантії національного
розвитку України – рівні політичні, економічні,
соціальні та культурні права всім народам, нац іональним групам і громадянам. Представники
національних меншин отримали право на рівних
брати участь у державному будівництві, за ними
збережено право на традиційні місця розселення
й існування національно-адміністративних одиниць, на розвиток і користування національними
мовами й культурами та в межа х компактного
проживання і функціонування їх нарівні з держ авною мовою. Підкреслено, зважаючи на значну
кількість росіян і практику вживання російської
мови іншими національностями, вільне нею к ористування. Зі схваленням у середовищі наці ональних меншин сприйнято положення деклар ації щодо гарантій сповідування своєї релігії, в икористання національної символіки, відзначення
національних свят, використання обрядів та і нших традицій. Не обійдено увагою й питання
охорони національних пам’яток і святинь. З м етою створення умов для реалізації прав визнач ені можливості для створення організаційних
структур – культурно-інформаційних центрів,
товариств, земляцтв і створення національних
засобів масової інформації.
У період початкового розвитку держави
декларація внесла рівновагу в багатонаціонал ьне середовище, позитивно була сприйнята в з акордонному українстві.
Одним із перших законів держави став З акон “Про національні меншини в Україні” [17], у
19-ти статтях якого розширені й конкретизовані
положення декларації. Дано визначення поняття
національної меншини, як групи громадян Укр аїни, що не є українцями за національністю, вия вляють почуття національного самоусвідомлення
та спільності між собою. Визначені структури в
органах самоврядування та у виконавчій гілці
влади, на які покладена реалізація прав націон альних меншин. Крім зазначених прав, закон г а-

рантує також право на національно -культурні
автономії. Передбачаються державні асигнува ння на розвиток національних меншин та право
підтримувати відносини із співвітч изниками за
кордоном і отримувати від них допомогу. Во дночас підкреслюється, що громадяни України
всіх національностей зобов’язані дотримуватис я
Конституції та законів України, оберігати її де ржавний суверенітет і територіальну цілісність,
поважати мови, культури, традиції, звичаї, рел ігійну самобутність українського народу та всіх
національних меншин (ст. 2). За ініціативою
громадських організацій національних меншин,
ст. 18, згідно з якою будь-яке пряме чи непряме
обмеження прав і свобод громадян за нац іональною ознакою забороняється та карається зак оном, формулювання в новій редакції змінено на
таке: будь-яке пряме чи непряме обмеження прав
і свобод громадян за національною чи расовою
ознаками, а також дії, спрямовані на розпал ювання міжетнічної, расово ї, релігійної ворожнечі
забороняються та караються законом.
Так, Законом України “Про об’єднання
громадян” [18] передбачено (ст. 4), що не підл ягають легалізації організації, а діяльність легал ізованих об’єднань громадян забороняється в
судовому порядку, коли їх метою є, зокрема,
розпалювання національної та релігійної ворожнечі та обмеження загальновизнаних прав люд ини. При вчиненні таких дій організації, які п орушили закон, розпускаються.
Відповідно до ст. 3 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” [19], будь-які
обмеження прав громадян щодо участі в місц евому самоврядуванні ... в тому числі і залежно
від етнічного походження забороняються.
Ст.56 Кримінального кодексу України п ередбачається відповідальність за розпалювання
національної, расової чи релігійної ворожнечі та
ненависті, приниження національної честі й гі дності, а також обмеження прав або встановлення
переваг громадян залежно від їх расової чи нац іональної належності або ставлення до релігії.
Ст. 3 Закону України “Про друковані з асоби масової інформації в Україні” [20] забороняє
використання друкованих засобів масової інф ормації з метою розпалювання расової, націон альної та релігійної ворожнечі.
Україна бере на себе зобов’язання, які з акріплені в міжнародних законодавчих актах, та
створює основи для вступу в майбутньому до
європейських організацій. Про це свідчить рат ифікація в 1997 р. рамкової конвенції Ради Європи
про захист національних меншин, яка є не-
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від’ємною складовою міжнародного захисту прав
людини та напрямком міжнарод ного співробітництва щодо принципів добросусідства та дружніх
відносин. Важливим у цьому контексті є положе ння, що учасники конвенції утримуються від пол ітики та практики асиміляції осіб, які належать до
національних меншин, заходів, які змінюють пр опорційний склад населення в місцевостях, де пр оживають національні меншини, а також вживають
належних заходів проти актів дискримінації.
Україна приєдналася до Міжнародного п акту про громадянські і політичні права, Конве нції про дискримінацію в галузі праці та з анять,
Міжнародного пакту про економічні, соціальні та
культурні права, Конвенції про запобігання ген оциду і покарання за нього, Конвенції про боротьбу
з дискримінацією у сфері освіти, Міжнародної
конвенції про ліквідацію всіх форм расової ди скримінації, Європейської конвенції з прав людини,
Конвенції про права дитини, Конвенції щодо лікв ідації всіх форм дискримінації жінок.
Національні меншини як і діаспори може
бути розселені компактно чи розсіяно, вона може
бути автохтонною (коли частина населення пе вного походження внаслідок поділу території
опиняється у складі іншої держави) чи іммігр антського походження. Наведені обставини по різному впливають на збереження етнічності в
інонаціональному середовищі. До того ж термін
"українська діаспора", попри всі йо го умовності,
є компактний і зручний для користування, від ображає конкретне явище — українці або особи
українського походження, які мешкають за м ежами теріторії України. У цьому контексті укр аїнська діапора є складною етнополітичною та
етносоціальною структурою, кожній частині якої
притаманні свої відмінності й особливості змісту
української етнічності. Вона об'єднує українців,
осіб українського походження, які проживають у
іноетнічному оточенні за межами своєї істори чної батьківщини, мають спільні націонал ьні витоки, найважливіші характеристики етнічної с амобутності українського етносу, зберігають, ро звивають їх та виявляють внутрішню спромо жність до самоорганізації.
Вважається, що українська діаспора в К анаді одна з найбільш впливових як у Канаді, так
і в Україні. До того, вона є одною з найдавніших
і найчисельніших діаспор і бере свій початок з
1891 pоку. У 1896-1914 pp. до Канади переселилося понад 170 тис. українців, переважно вихі дців з Галичини, Буковини і Закарпаття, які пер ебували під владою Австро -Угорщини. Люди тікали не лише від матеріальної скрути, а й від п о22

літичної сваволі, сподіваючись за океаном зна йти достаток і очікувану волю. За переписом
1981р., українці становили населення Канади, що
приблизно складає трохи менше 1 млн. осіб. П онад половини українців проживають у провінц іях Манітоба, Саскачеван і Альберта. Вони нам агаються зберегти свою мову, культуру, традиції
та звичаї. Українська діаспора у США вваж ається однію з дієздатних. Еміграція українців до
США почалася у 1877 p., коли група селянрусинів із Закарпаття приїхала для роботи на ш ахтах Східної Пенсільванії. Переважна частина
наступної хвилі еміграції прибула до США у
другій половині 20-х років XX ст. У повоєнний
період (друга половина 40-х років) розпочалася
третя хвиля еміграції. Більшість її становили
"переміщені особи" та біженці з таборів західних
зон окупації Німеччини та Австрії, а також з Італії, які опинилися там після Другої світової ві йни.
За даними американських учених, у США налічується нині до 2 млн. українців. У Канаді і США, як
і багатьох інших країнах, активно діють різноман ітні українські громади політичного, релігійного та
культурно-освітнього спрямування.
Одним із важливих сучасних подій стало
надання закордонним українцям юридичного
статусу [21]. Однак нормати вно-правову базу
щодо української діаспори в низці питань щодо
самої діапори було розглянуто нами в попередніх
працях (див. [22,23]), як і проблеми української
меншини в країнах проживання (в правовому
плані на прикладі Канади [24]).
Висновки. Отже, в результаті дослідження
з’ясовані в історико-правовому аспекті такі поняття як діаспори та національні меншини. О бгрунтовано, як правове забезпечення взаємові дносин впливає на процеси їх самоідентифікації
через створення правових механізмів самоорг анізації. Дійова співпраця із українською діасп орою можлива тільки за наявності такої потреби в
її середовищі та зусиль з боку владних структур
обох країн та організаційних структур самого
українства. При цьому треба враховувати, що
діаспори перебувають в іншому правов ому, політичному, соціально-економічному просторі та
спрямовують свої зусилля на створення констр уктивності відносин зі країною походження в икористання можливостей більш повно задовол ьняти свої потреби та сприяти розвитку історичної батьківщини.
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HISTORICAL AND LEGAL UNDERSTANDING DIASPORAS AND NATIONAL MINORITIES
Summary
The article is devoted to the historical and legal analysis of diasporas and national minorities i ncluding
the Ukrainian Diaspora. Historical and legal creation factors for ethnic associations are researched. Compar ison of international and Ukrainian legislation is given in relation to them. It is defined that the active collab oration with the Ukrainian diasporas is possible due efforts by governmental structures of both countries and
also Ukrainians over the world.
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Політичні партії у
сучасному розумінні цього слова виникли упе рше в Європі у безпосередньому зв’язку з буржу азними революціями, з появою парламенту і па рламентаризму як форми організації та здійснення
державної влади. У міру залучення до політики
широких мас людей роль партій зростала. Партії
і сьогодні продовжують відігр авати одну із
центральних ролей у житті суспільства, намаг аючись адсорбувати імпульси соціуму, перевести
їх у політичну площину на управлінський рівень.
У цьому процесі не є винятком політичні партії
України, які, подібно до своїх зарубіжних анал огів, стають основними суб’єктами політики.
І хоча політична боротьба в Україні в основному
відбувається у межах демократичних процедур і
методів, не можна закривати очі на те, наскільки
успішним і якісним є застосування цих методів.
Одна із причин – різночасність вступу різних
регіонів України до цивілізаційного процесу д емократичного розвитку суспільства. Нагадаємо,
що західні землі нашої держави тривалий час
мали можливість розвиватися в умовах конст итуційної державності. Негативно вплинуло на
формування демократизації культури українс ького суспільства його еволюційний розвиток під
впливом радянської державної системи із неро здільною монополією однієї партії – комуністичної. На жаль, ці фактори найменш досліджува ні,
зокрема в юридичній літературі.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Аналіз історіографії проблеми засвідчує, що п итання виникнення політичних партій розгляд ається здебільшого односторонньо, з політологі чної чи історичної точок зору, і мало приділяється
уваги саме правовому аспекту проблеми. Істор ії
виникнення і розвитку політичних партій в Укр аїні частково присвячено праці таких вітчизняних
учених, як-то: Д.В. Лук’янова[5], І.В. Музики[7],
М. Білецького і М. Погребінського[1], А. Цибе нка [13] та ін. Проте стверджувати, що запропон ована тема досліджена повно, не можна, оскіл ьки
всі наукові розробки з цієї проблеми не виче рпують її змісту.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання простежити історію виникнення пол ітичних партій в Україні та обґрунтувати їх роль
у створенні та розвитку Українськ ої держави.
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Виклад основного матеріалу. Незважаючи на відсутність протягом багатьох століть вл асної держави, українське суспільство змогло
сформувати певний історичний досвід щодо
створення та функціонування політичних партій.
Наприкінці XIX - на початку XX ст. українці були поділені між різними державами. Біл ьшість українських земель входила до складу Р осійської імперії. Інші українські землі опинилися
під владою Австро-Угорської імперії. За цих
умов велику роль відіграла українська інтеліге нція, яка не давала асимілюватися українській н ації серед інших народів імперій, пропагувала ідеї
національної ідентично сті українського народу,
самобутності його мови й культури, домагалась
об'єднання всіх українців у єдину державу.
У кінці XIX ст. політична боротьба у країнців за свої права в Австро -Угорщині набула організованого характеру. Цьому сприяв більш л іберальний політичний режим Габсбургів, який,
на відміну від Російської імперії, не вимагав п овної асиміляції народів і визнавав деякі їхні пр ава. На цьому фоні почала формуватися націон альна політична думка, яка теоретично обґрунт овувала зміни існуючого становища українського
народу [4, с. 67].
Становлення української національної п олітико-правової думки пов'язаний з ім'ям М. Др агоманова. Саме він уперше серед в ітчизняних
мислителів звернувся до проблеми політичних
партій і довів, що вони виступають єдиними о рганізації, які ставлять собі за мету завоювання
політичної влади, і є невід'ємним елементом
державотворення. М. Драгоманов стверджував,
що політичну свободу, яка є головною умовою
подальшого поступу, у Росії на зразок Західної
Європи можна здобути лише спільними зуси ллями всіх партій і груп, що здолають самоде ржавство. Потреба створення національних укра їнських партій обґрунтовувалася ним у праці «І сторична Польща і великоруська демократія», в иданій у Женеві в 1882 р. Двома роками пізніше
вчений видав «Проект основ статуту українськ ого товариства "Вольний Союз - Вільна Спілка"» першу програму української політичної партії,
яка, на його думку, мала передусім зайнятися
організацією серед українського народу сил, зд атних до боротьби за свої права і перебудову р о-
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сійської держави на засадах політичної свободи
[10, c. 52-60].
На відміну від Російської імперії , політичні
партії в Австро-Угорщині діяли легально. У Г аличині активно працювали дві впливові полі тичні сили - москвофіли і народовці. Перші ще в
1848 р. створили свою політичну організацію Головну руську раду. У 1885 р. народов ці заснували свою першу політичну партію - Народну
раду, у програмі якої зазначалося прагнення до
рівноправності галицьких українців з іншими
народами Австро-Угорської монархії, водночас
визнаючи єдність усього українського народу
незалежно від існуючих державних кордонів.
У 1890 р. I. Франко, М. Павлик, М. Левицький заснували Русько-українську радикальну
партію, яку згодом було перейменовано в Укра їнську радикальну партію (УРП). Ця партія від іграла помітну роль у формуванні національної
свідомості українців. Програма партії висувала
вимогу автономії, що поєднувала би силу мона рхії з найкращим культурним і національним ро звитком провінцій і народностей. У 1895 р. до їх
програми вперше в історії новітнього українс ького політичного руху було в несено положення
про необхідність утворення незалежної Украї нської держави [5, c. 5].
На виборах 1897 р., незважаючи на репр есії з боку влади, партії вдалося провести до па рламенту трьох депутатів. У 1896 р. було створено
Українську християнську суспільну партію
(УХСП). У 1899 р. після розколу в лавах УРП її
залишила частина «молодих», утворивши но ву
партію - Українську соціал-демократичну партію
Галичини та Буковини (УСДП), основною метою
якої було проголошено створення держави укр аїнського народу - Української республіки. У
цьому ж році у Львові праве крило відійшло від
УРП і заснувало Українську національно-демократичну партію (УНДП), яка відіграла в ажливу
роль у житті галицьких українців.
У 1894 p. у Львові пройшов з’їзд предста вників народовців, москвофілів і радикалів, на
якому було зроблено спробу створити єдиний
національний фронт. На з’їзді було вироблено
програму, що дістала назву «Проект спільної о снови для політичної діяльності партій». I. Фра нко, який узяв найактивнішу участь в організації
та роботі з’їзду, запропонував створити міжпа ртійний керівний орган - виконавчий комітет, що
запобігав би партійним чварам і координував
діяльність партій. Такий комітет, на його думку,
повинен складатися з делегатів, обраних парті ями. На жаль, реальної згоди представники партій

так і не дійшли, єдиного національного фронту
так і не було створено [6, c.47-51].
Створення політичних партій на території
України, яка входила до складу Російській імп ерії, відбувалося значно складніше. Здебільшого
політична діяльність східних українців здійсн ювалася нелегально, що зумовлювалося жорстоким
контролем з боку царської влади, яка у будь-якому
прояві національної діяльності українського нар оду вбачала загрозу для єдності Російс ької імперії.
Національному руху на Наддніпрянській Укр аїні,
починаючи з кінця 70-х років XIX ст. після прийняття Ємського акта 1876 р., який заборонив діяльність «Громад», було завдано болісного удару, й ого розвиток призупинився. Але, незважаючи на
численні репресії в 1880 - 1890 pp., у Наддніпрянській Україні було створено близько 30 політичних
гуртків і протопартійних структур, а на початку
XX ст. діяло близько 100 осередків студентських
спілок, громад, братств [8, с 79].
Перша українська політична партія в Р осійській імперії - Революційна українська партія
(РУП) - була створена лише в 1900 р. на зборах
студентських громад у Харкові. Перша її програма, написана М. Міхновським, називалася
«Самостійна Україна», але невдовзі партія від неї
відмовилася. У 1902 р. від РУП відкололася гр упа «незалежників», яка створила Народну укра їнську партію (НУП) на чолі з М. М іхновським.
Програма партії ґрунтувалася на ідеях національного соціалізму: соціалістичний лад прогол ошувався єдиною альтернативою для українських
трудящих мас, а створення незалежної республ іки - шляхом до вирішення національного пита ння. Партія мала на меті створення самостійної і
соборної Української держави [1, с.29].
У грудні 1904 р. від РУП відкололася ще
одна група, яка, виходячи з ортодоксального м арксизму, не визнавала вимоги самостійності
України. На їх базі було утворено Український
соціал-демократичний союз «Спілка», що не мав
власної програми і входив на автономних засадах
до РСДРП (меншовиків). У грудні 1905 р. РУП
було перейменовано на Українську соціал -демократичну робітничу партію (УСДРП) - програма
якої свідчила про її прихильність до при нципів
соціал-демократії. Відмінність у поглядах з іншими соціал-демократичними партіями, наса мперед РСДРП, проявилася в ставленні до наці онального питання. Російські соціал -демократи
вважали ідеалом унітарну державу, в якій не п овинно бути самостійних національних одиниць.
Усі ці партії діяли нелегально та працювали в
підпіллі [7, с. 35].
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Усі політичні партії взяли найактивнішу
участь у революційних подіях 1905 - 1907 pp.,
очоливши боротьбу різних верств населення за
зміну існуючого ладу. Водночас загострення п олітичної боротьби викликало при скорення процесу формування багатопартійності. Крім уже
зазначених партій, у 1904 р. було створено Укр аїнську демократичну партію (УДП), основною
метою якої проголошувалося повалення абсол ютизму та встановлення ладу, побудованого на
принципах найширшої національної і місцевої
автономії. На початку 1905 р. радикальне крило
УДП вийшло з партії і утворило Українську р адикальну партію (УРП), яка вимагала встано влення соціалістичного ладу в Російській імперії й
побудови держави на федеративних засадах. У
випадку якщо Україні не вдасться здобути авт ономію, партія вважала н еминучим відокремлення
від Росії і здобуття самостійності [1, с. 38].
Після видання Маніфесту про вдоскон алення державного порядку 17 жовтня 1905 р. б уржуазія та прихильники монархії стали утвор ювати свої політичні партії [11, с. 296]. Виразником інтересів середнього класу стала створена в
жовтні 1907р. Конституційно -демократична партія (КДП). Кадети були прихильниками конст итуційної монархії, унітарного державного ус трою зі збереженням мови, літе ратури і культури
кожної народності. У січні 1906 р. створено Па ртію демократичних реформ (ПДР), у лист опаді
1906 р. - партію «Союз 17 жовтня» (октя бристи).
Остання виступала за збереження єдності і неп одільності Російської держави, побудованої на
засадах конституційної монархії, та забезп ечення
громадянських прав [4, с.73].
Зміни у формі правління, поява Державної
думи і легалізація політичних партій викликали
якісно іншу політичну ситуацію в державі. Уп ерше в історії політичні партії отримали можл ивість брати участь у виборах до вищого предст авницького органу, впливати на ухвалення держ авних рішень й вести свою політичну боротьбу
легальними і мирними методами.
Вибори до першої Думи відбулися в бере зні - квітні 1906 р., але більшість існуючих партій
- як ліві, так і крайні праві (монархісти) - бойкотували вибори. До Думи було обрано 478 деп утатів. За партійним складом вона була ліберал ьно-кадетсь-кою. Фракція кадетів нараховувала в
ній 179 депутатів, трудовиків - 97. Від України
до складу I Думи ввійшли 102 депутати. Українські депутати заснували в Держдумі Українську
громаду, яка нараховувала 45 осіб. Її політичною
платформою була автономія для Укра їни [3, с.
26

578]. Але 8 липня 1906 р. Микола ІІ, наляканий
настроями депутатів, розпустив Думу, намага ючись переобрати новий, більш керований її
склад.
Політичні партії відігравали основополо жну роль у державних перетвореннях Російської
імперії. Ці перетворення мали реальні наслідки:
було створено Державну думу як представниц ький орган парламентського типу, проголо шено
певні політичні й економічні права населення.
Навіть після перевороту третього червня та зго ртання демократичних реформ російський абс олютизм уже не міг існувати без підтримки пол ітичних партій і перейшов на нову тактику: зн ищення тільки опозиційних п артій і підтримку
проурядових.
В Україні діяльність політичних партій на
цьому етапі мала велике значення для подальшої
боротьби народу за своє національне самовизн ачення. Усі українські партії мали у своїх прогр амах завдання захисту національно -культурних
прав українців або в рамках автономії, або по вного відділення від Росії й поб удови незалежної
держави. Саме в цей період було закладено іде ологічні та політичні підвалини, що дозв олило
після революції 1917р. утворити незалежну
Українську державу.
Політична ситуація на Україні після Лю тневої революції була ще більш складною аніж в
Росії, оскільки тут активно діяли національні п олітичні партії, і питання самовизначення украї нського народу стало одним із найважливіших.
В Україні в цей період створ юється найвпливовіший політично-координаційний центр
Центральна Рада в Києві. До останньої ввійшли
представники таких політичних партій: Украї нської соціал-демократичної партії, Товариства
Українських Поступовців, Партії укр аїнських
соціалістів-самостійників, Партія соціалістів революціоне-рів, Української селянської спілки,
Української демократично -хліборобської партії,
Української федеративно -демократичної партії,
Української трудової партії [7, с. 72 -74]. З часом
Рада мала скликати український парламен т і
створити відповідальний перед ним уряд. 3 бер езня вважається офіційною датою заснування
Центральної Ради, а наступного дня зона тел еграмою повідомила Г.Львова і О. Керенського
про своє утворення.
З самого початку діяльність Центральної
Ради була спрямована не на монопольне захо плення влади, а на побудову представницького
органу влади, який би репрезентував усі верстви
населення. Саме тому, прагнучи дійсно легітим і-
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зувати свій статус, на початку квітня Центральна
Рада скликала Всеукраїнський Національний
Конгрес, у роботі якого взяли участь понад 900
делегатів від усіх демократичних організацій
України. Відправною точкою організаційної р оботи Центральної Ради стало рішення Націон ального Конгресу, згідно з яким Рада мала розв иватися як національний парламен т. На Конгресі
було обрано депутатів Центральної Ради та її виконкому. Поступово розпочали свою діяльність
президія й постійні комісії Центральної Ради,
почав формуватися апарат. Конгрес доручив Раді
організувати крайові Ради і поступово встанов ити українську владу на місцях. Для подальшої
легітимізації влади Центральна Р ада залучала до
своєї роботи все нові верстви населення. У тра вні 1917 р. у Києві відбулися всеукр аїнські з’їзди
військових, селянських і робітничих представн иків, які підтримали Централ ьну Раду та вибрали
до її складу своїх представників.
Отже, в цей час в Україні склалися три п олітичні інститути, які претендували на здійсне ння влади в межах усієї країни. Уперше в історії
української державності всі ці органи складалис я
загалом із представників політичних партій, що
представляли окремі верстви населення і намаг алися таким чином здійснювати державну владу.
На той час це було величезним кроком до демо кратизації державної влади.
Політичні партії відіграли роль в історії
Російської імперії. Багато в чому завдяки саме їм
відбулася буржуазна революція І917 р., а потім і
революція соціалістична. Саме представники п олітичних партій формували органи влади по всій
колишній імперії і намагалися здійснювати де ржавну владу. На території України ця тенден ція
проявилася навіть у більш складних формах - на
загальноросійську ситуацію наклалося питання
національного самовизначення. Центральна Р ада, спочатку як орган координ ації політичних
сил, а потім - державної влади, була задумана і
сформована національними політичними партіями, які відображали весь спектр політичних сил
у суспільстві й бажали створити незалежну д емократичну Українську державу. Як у суто д емократичній державі, уряд формувався шляхом
політичних переговорів на партійній основі. Ф актично УНР являла собою класичний приклад
так званої партійної держави, де державна влада
здійснювалася політичними пар тіями через інститути держави [4, с.80].
Політична ситуація на західноукраїнських
землях здебільшого в чому визначалася украї нськими політичними партіями, які діяли на цій

території. Найвпливовішими серед них були п арламентські партії - Українська національно демократична (УНДП) та Українська радикальна
(УРП), які домагалися поділу Галичини, а також
здобуття окремого державно -правового статусу
для українських земель. З ініціативи цих партій
18 жовтня 1918 р. у Львові було скликано заг альні збори політичних і громадських діячів Г аличини й Буковини, на яких було обрано Украї нську Національну Раду. Рада постановою від 19
жовтня 1918 р. оголосила на україн ських землях
колишньої Австро-Угорської імперії Українську
державу. 1 листопада 1918 р. між намісником
Галичини й Українською Національною Радою
було підписано акт про передачу останній усієї
повноти влади в краї. Ухваливши 13 листопада
1918 р. «Тимчасовий основний закон про держ авну самостійність українських земель колишньої
Австро-Угорської монархії», Українська Наці ональна Рада, до складу якої входили представн ики майже всіх українських пол ітичних партій,
взяла на себе компетенцію парламенту і стала
вищим законодавчим органом Західної Украї нської Народної Республіки (ЗУНР) на чолі з Є.
Петрушевичем. Уряд ЗУНР - Державний секретаріат - був коаліцією УНДП і УРП за участю
безпартійних фахівців. Одним із основних його
завдань було об'єднання ЗУНР зі Східною У країною. 10 листопада було схвалено резолюцію про
те, що Державний секретаріат має вжити зах одів
щодо об'єднання всіх українських земель в єдину
державу. Акт соборності відбувся 22 січня 1919
р. у Києві на Софійській площі, де було прийн ято Універсал: «Віднині воєдино зливаються ст оліттями відірвані одна від одної частини єдиної
України - Західноукраїнська Народна Республіка
(Галичина, Буковина і Угорська Русь) і Наддні прянська Велика Україна. Віднині є єдина незалежна Українська Народна Республіка» [11, с .82]. Проте реально злуки через багато причин не відбулося.
Невдовзі територія ЗУНР була окупована Пол ьщею, Румунією та Чехословаччиною і ввійшла до
їх складу. На цьому історичному ет апі прагненням
українського народу до об'єднання в межах однієї
держави не судилося здійснитися.
І. В. Музика зазначає, що ґенеза багатопа ртійності в УНР і ЗУНР мала подібні риси і прох одила за схожими схемами: багатопартійність ст авала ознакою демократизації суспільства і нео бхідним елементом державотворення[6, с. 202].
Наступний історичний етап розвитку Укр аїни був зумовлений існування м СРСР та епохи
однопартійної системи. Розвиток політичної си стеми пішов шляхом зміцнення командно -адмініс-
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тративного апарату. Сама концепція влади біл ьшовиків, сформульована В.І. Леніним, перед бачала тільки владу пролетаріату. В.І. Л енін на Х
з’їзді ВКП (б) виголошує, що диктатура пролет аріату – занадто серйозна річ, щоб її мо жна було б
довірити самому пролетаріату. І робить висн овок, що «диктатура пролетаріату можлива тільки
через комуністичну партію більшовиків» [6, с.
202]. У цей період відбувалося зрощення парті йного апарату з державним. Привласнивши с обі
право призначення кадрів, партійні органи ств орювали умови для формування нової кадр ової
«номенклатури», яка в поєднанні зі службою
безпеки, армією та засобами масової інформації
являла собою головний важіль влади і основу
тоталітарної системи [3, с.212 - 213].
Однак саме в цей період відбувається зді йснення споконвічного прагнення українськ ого
народу: об'єднання всіх українських земель у
межах однієї держави.
Вирішальним етапом на шляху здобуття
Україною справжньої самостійності стало прийняття 16 липня 1990 р. Верховною Радою УРСР Д екларації про державний суверенітет Укра їни [2, ст.
429]. Другою важливою подією стал о прийняття 24
серпня 1991 р. Верховною Радою Постанови «Про
проголошення незалежності України» і «Акту пр оголошення незалежності України» [9, ст. 502]. На
відміну від Декларації, Акт проголошував, що на
території України мають чинність виключно Ко нституція та закони України.
Проголосивши незалежність, Україна ро зпочала активну діяльність із розбудови демокр атичної правової держави. Одним із головних з авдань цієї діяльності були реформування існу ючої радянської політичної та правової систем й
побудова їх на нових демократичних прин ципах.
Найважливішим і водночас найважчим завда нням цього періоду стає зміна Основного Закону
країни. Конституційний процес протікав у двох
паралельних напрямках: внесення змін і допо внень до чинної Конституції і розробка принципів
нової. Що стосується першого напрямку, то до
Основного Закону було внесено численні зміни.
Передусім у тексті Конституції назва держави Українська Радянська С оціалістична Республіка
— була замінена на назву - Україна. Україна була проголошена незалежною, демократичною,
правовою державою. Конституційно закріплено
поділ державної влади на законодавчу, викона вчу и судову, зафіксовано повнов аження кожної
гілки влади. Територія України в изначалася як
єдина, неподільна, недоторка нна та цілісна.
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Усього з серпня 1991 р. по червень 1996 р. до
Конституції було внесено 18 змін і доп овнень.
Важливу роль у процесі створення нової
Конституції України відігравали політичні па ртії, які отримали право на існування після скас ування ст. 6 Конституції УРСР і закріп лені у ст. 7
їх права брати участь у розробці і здійсненні п олітики республіки, в управлінні державними і
громадськими справами. Першою нац іональною
партією на території України, що зруйнувала м онопольне становище Комуністичної партії, стала
Украінська республіканська партія (УРП), яка
була зареєстрована Міністерством юстиції 5 ли стопада 1990 р. Її очолив відомий дисидент і пол ітв’язень Л. Лук'яненко. Однопартійна си стема
була ліквідована, почався активний процес па ртійного будівництва і формування дійсно багат опартійної системи.
Протягом 1991 р. було зареєстровано 6 па ртій: Українська селянська демократична партія
(УСДП), Партія зелених України (ПЗУ), Демо кратична партія України (ДПУ), Ліберальна партія
України (ЛПУ), Украінська християнсько -демократична партія (УХДП), Соціалістична па ртія
України (СПУ); протягом 1992 р. - також 6 партій; найбільше політичних партій початку 90 -х
було зареєстровано 1993 року - 15 політичних
партій. На початку 1998 р. Міністерством юст иції було зареєстровано вже 51 політичну партію.
Проте, незважаючи на велику кількість партій,
цей процес не лише не зупинився, але навіть пр искорився: на початок 2000 р. було зареєстровано
90 партій, на квітень 2001 р. - 114 партій, на початок 2002 р.- вже 124 політичні партії, у 2008 їх
кількість зросла до 144 [12].
Проведений аналіз історичних передумов
створення політичних партій в Україні дозволяє
зробити наступні висновки. Утворення політичних партій наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
сприяли розвитку національної свідомості, ств оренню передумов для побудови незалежної де ржави – УНР та ЗУНР. Проте слабкість і нестаб ільність політичних партій призвело до втрати
незалежності і захоплення влади більшовиками,
що зумовило встановлення «диктатури пролет аріату» і панування однопартійної системи більш
аніж на сімдесят років.
Після проголошення незалежності почин ається бурхливий процес формування багатопа ртійної системи в Україні. І хоча створення біл ьше ста партій викликає багато неоднозначних і
деколи вкрай негативних думок, проте їх закон одавче обмеження неминуче призвело б до обм е-
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ження прав і свобод громадян, що недопустим о в
громадянському суспільстві.
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Summary
The historical stages of the creation of political parties in Ukraine are revealed in the article. The co nclusion
about influence of political parties on national consciousness and construction of independent state is made.
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ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ СВОБОДИ СОВІСТІ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Кожне суспільство
володіє цінностями, що одностайно прийняті в
усіх вищих формах культури. До таких цінностей
належать права і свободи людини та, в першу
чергу, свобода совісті, свобода релігії.
У загальнолюдському контексті вони ро зглядаються як фундаментальні, найвищі цінно сті, що складають основу інших прав і свобод л юдини, її гідності, духовного сувере нітету. А рівень практичної реалізації свободи совісті й в іросповідання в аспекті міжнародних правових
стандартів постає як своєрідний тест на переві рку гуманістичної сутності тієї чи іншої держави,
її демократичності. Тому саме тепер, коли Україна прагне посісти гідне місце серед розвин ених
країн Європи, надзвичайно актуальн а гармонізація нашого суспільства, його культурного, дух овного буття, вільного та повного самовир аження
кожної людини.
Забезпечення можливості світоглядного
самовизначення особистості, насамперед у формі
державно-правових гарантій основних прав і
свобод людини, безумовно , створює широкі передумови для розбудови громадянського сусп ільства в Україні та її вступу до великої сім’ї ро звинених європейських країн.
Метою даного дослідження є аналіз вітчизняного законодавства у сфері забезпечення пр ава особи на свободу світогляду та віросповідання
з позиції визначення кола правових гарантій св ободи совісті в Україні.
Ступінь наукової розробки теми. Оскільки тема перебуває на стику релігієзнавства та
права, в першу чергу зазначи мо, що ретельні дослідження в цьому напрямку проводилис я саме
науковцями в галузі релігієзнавства – М.Ю. Бабієм та М.В. Лубською. Зокрема М.Ю. Бабієм пр оводилося ґрунтовне дослідження «свободи сові сті» як філософсько-антропологічної та релігієзнавчої категорії [4], складено та впорядковано
збірник витягів з міжнародних і українських правових актів і релігійних документів з питань св о30

боди совісті та віросповідання [19], проводилися
дослідження у сфері правового регулювання міс іонерської діяльності в Україні. Також М.В.Лубсь кою проводився докладний релігієзнавчо-правовий
аналіз змісту та реалізації принципу свободи сові сті й віросповідання в Україні [17]. Водночас, пра вниками – науковцями в цілому, та Н.Г Шукліною
[20] зокрема, питання свободи совісті окремо не
розглядається, а досліджується лише в контексті
прав і свобод людини взагалі.
Виклад основного матеріалу. Свобода совісті знаходиться у нерозривному зв'язку зі світогл ядними параметрами буття людини і є одним із ек страординарних компонентів структури життєді яльності особистості. В цьому аспекті вона постає
не як особливий дар держави, влади, а як природне,
невідчужуване право кожної людини - право на
вільний, завізований власною совістю вибір певних
світоглядних цінностей, орієнтирів, у тому числі й
релігійних, та вільної самореалізації особистості на
основі цього самовизначення.
Отже, можна стверджувати, що свобода с овісті – це атрибут особистості, її право бути с амою собою, бути автором як свого самовизначення, так і самоствердження.
Суспільні переміни в Україні, ознаменовані
здобуттям державної незалежності, відмовою від
тоталітарної моделі політичного устрою й економічного ладу, зумовили виникнення якісно
нової ситуації в духовному житті народу Укра їни. За досить короткий час відбулася переорієнтація свідомості мільйонів людей на ті світоглядні та морально-етичні цінності, які раніше відкид алися офіційною загальнообов'язковою ідеологією.
Ідейні постулати тоталітаризму, що не ві дповідали
об'єктивним процесам суспільного ро звитку, зазнали поразки внаслідок знищення їх опори – всевладдя партійно-державної диктатури. Значимість
проблем, пов'язаних із утвердженням свободи сов істі і функціонуванням релігії в суспільстві, в с учасному світі важко переоцінити. Церковні орган і-
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зації залишаються одними з найбільш стійких соц іальних інститутів [18, с.88].
Як суверенна держава, член Ради Європи,
Україна приєдналась і бере участь у реалізації
основоположних міжнародних угод з прав люд ини, захисту свободи віросповідань. «Загальна
декларація прав людини», «Міжнародний пакт
про громадянські та політичні права», «Деклар ація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та
дискримінації на підставі релігії чи переконань»,
«Європейська конвенція з прав людини» – це і
орієнтири, і суть уявлень про критер ії та стандарти прав і свобод особистості. Ратифіковані
Україною, ці та інші міжнародні нормативно –
правові акти фактично є ядром системи нормат ивних актів, що регулюють правовідносини у сфері свободи совісті. Вони декларують, над ають
офіційні тлумачення та деталізують механізми
практичної реалізації права на свободу совісті,
релігії. Важливе при цьому те, що характерною
ознакою вказаних міжнародних правових актів є
тенденція до більш детального і повного прав ового захисту свободи совісті, віросповіда ння,
розширення простору практичного вияву цього
права [19, с.8]. Чіткі і міжнародні гарантії свободи совісті та віросповідання, а також свободи
діяльності релігійних організацій, забезпечення
демократичних відносин держави і церкви. Зазначимо при цьому, що міжнародні правові
акти, як і українські, передбачають і певні о бмеження у сфері свободи совісті й віросповідання. Такі обмеження передбачені законом і є нео бхідними для охорони суспільної безпеки, поря дку, здоров'я та моралі.
Піднятися до рівня стандартів, визначених
ратифікованими Україною міжнародними но рмативними актами, забезпечити ефективне фу нкціонування демократичних інститутів, вільну
циркуляцію ідей та інформації, забезпечити на
національному рівні демократичну спрямов аність усьому процесу законотворення у сфері
свободи совісті – саме ці проблеми знаходяться в
центрі практичної політики нашої держави.
У сучасних умовах нормативне визначення
і неухильне дотримання апробованих розвитком
цивілізації принципів свободи совісті як важл ивого елемента загальнолюдських цінностей і н евід'ємних прав людини є неодмінною ознакою
демократичності суспільства. Для української
держави це означає умову її повноцінної інте грації у міжнародну спільноту, запоруку незвор отності політично-економічних реформ, а також
один із засобів досягнення внутрішньої стабіл ьності, гармонії та злагоди в суспільстві.

Попри всю складність і неоднозначність
процесів релігійно-церковного життя, українське
суспільство усвідомило необхідність утвердже ння загальновизнаних норм свободи со вісті. Це
підтверджує і визнання Україною основополо жних принципів прав людини (ратифікація міжн ародних документів і приведення у відповідність
до них національного законодавства), і включе ння їх у програмні документи більшості політи чних партій та громадських об'єднань, і послідо вне відстоювання цивілізованих підходів до рел ігійно-церковних проблем більшістю інтелекту альної еліти. Долаючи тяжку спадщину минулого,
Українська держава в посттоталітарний період
зробила багато для забезпечення правового ст атусу церков. Одним з перших законодавчих актів
України, ще напередодні здобуття державної с амостійності, був Закон «Про свободу совісті та
релігійні організації» від 23 квітня 1991 року.
Цим законодавчим актом започатковано док орінну перебудову державно -церковних відносин,
зміну акцентів та пріоритетів у цій сфері. Держава принципово стала на шлях гармонізації відн осин з церквою, співробітництва з нею на благо
народу України.
Цей стратегічний курс знайшов своє від ображення в Конституції України, що була пр ийнята 28 червня 1996 року. В преамбулі підкре слюється, що Верховна Рада України від імені
Українського народу – громадян України всіх
національностей, висловлюючи суверенну волю
народу, усвідомлюючи відповідальність перед
Богом, особистою совістю, попередніми, сучасними і наступними пок оліннями приймає цю
Конституцію. У статті 35 Конституції України з акріплюється право кожної людини на свободу св ітогляду та віросповідання. Це право передб ачає
свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної, без перешкод відправляти - одноосібно чи колективно - релігійні культи та ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Церква і
релігійні організації в Україні відокре млені від
держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не
може бути визнана державою як обов'язкова.
Здійснення цього права може бути обм ежене Законом лише в інтересах охорони суспіл ьного порядку, здоров'я та моральності населення.
За останні роки створені необхідні правові
умови діяльності релігійних організацій. Кожн ому громадянину України гаран тується право мати свою релігію чи переконання; приймати іншу
релігію чи переконання; міняти релігію; одноос ібно чи разом з іншими сповідувати свою релігію,
відправляти культ, виконувати релігійні обряди,
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дотримуватись канонів своєї релігії в житті; пр аво батьків (чи осіб, що їх замінюють) виховувати
своїх дітей відповідно до своїх особистих пер еконань; право на таємницю сповіді та інші.
Питання власності, підприємництва, земл екористування релігійних організацій, трудових
відносин між релігійними організаці ями та їх
працівниками, служителями культу регламент овані нормативними актами, що регулюють пр авовідносини у сферах власності, підприємниц тва, соціального страхування, земельні, трудові.
Спираючись на світовий досвід, Україна
будує свою державну політику щ одо релігії та
церкви на засадах законності та соціальної спр аведливості.
Детально аналізуючи норми права, що мі стять правові гарантії свободи совісті в Україні,
маємо зазначити таке. На думку Н. Г. Шукліної,
право кожного на свободу світогляду і віроспов ідання, сформульоване у частині першої ст. 35
Конституції України, викликає чимало запер ечень і критичних зауважень з погляду юридичної
техніки [20, с. 361].
Світогляд у гуманітарно-соціальних науках
– це система узагальнених п оглядів на
об’єктивний світ і місце людини в ньому, на ст авлення людей до навколишньої ді йсності і самих
до себе, а також зумовлені цими поглядами їх
переконання, ідеали, принципи пізнання та ді яльності. До структури світогляду можна віднести
і знання, погляди, переконання, принципи, д уховні цінності, ідеї, ідеали [21, с.237].
Зі сказаного Н.Г.Шукліна робить очеви дний висновок, що «світогляд і думка – споріднені
категорії, а тому право кожного на свободу св ітогляду належить сприйняти як один із різнов идів права на свободу думки» [20, с. 361]. Зауважимо, при цьому, що право кожного на свободу
світогляду корелює з конституційним положе нням ст. 15 Основного Закону України про “іде ологічну багатоманітність” суспільного життя в
Україні, де жодна ідеологія не може визнаватися
державою як обов’язкова. У такому ракурсі
Н.Г.Шукліна пропонує сформулювати частину
першу ст. 34 Конституції так: “Кожному гарантується право на свободу думки, слова та світ огляду” [20, с. 361].
Доцільно, на нашу думку, що за текстом
частини першої ст. 35 Конституції до зм істу права на свободу світогляду і віросповідання факт ично включається право особи спов ідувати будьяку релігію або не сповідувати ніякої. Саме у
такому сенсі розглядає зміст права на свободу
світогляду і віросповідання відомий теоретик
32

права і фахівець у галузі проблематики прав л юдини П.М.Рабінович [3, с.187-188].
Н.Г.Шукліна категорично не погоджується
із таким вузьким розумінням поняття «світ огляд», яке зводиться до «вірування», справедл иво стверджуючи, що поняття «вірування» можна
з деякими застереженнями віднести тільки до
одного типу світогляду – релігійного. Проте існують також буденно-практичний (житейський),
міфологічний та науковий типи світогляду.
Щодо свободи віросповідання – це, згідно з
сучасними уявленнями, індивідуальне і колект ивне право. У зарубіжній державознавчій літературі вказується, що сутність свободи віросповіда ння у всіх державних системах має міцний стандарт:
конституційні гарантії дозволяють кожному ст авитись до релігії так, як він цього бажає, проте ко нтури його реалізації визначаються конкретним
співвідношенням держави та церкви [6, с. 272].
Свобода віросповідання, закріплена в ст. 35
Конституції, як узагальнююче право охоплює
такі поняття: а) свобода віросповідання та сові сті, що конкретизується у свободі проголошення
суспільних і релігійних поглядів; б) свобода бе зперешкодно відправляти одноособово чи коле ктивно релігійні культи і ритуальні обряди; в)
свобода релігійних об’єднань або свобода вести
релігійну діяльність.
Свобода проголошення релігійних поглядів
як юридична категорія виражається у праві кожного або віддати перевагу будь-якій релігії (конфесії),
або взагалі не сповідувати ніякої. Зазначимо, що
Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права поєднує свободу совісті і релігії зі свободою
думки, включаючи до неї “свободу мати чи прийняти релігію або переконання на свій вибір і свободу
сповідувати свою релігію та переконання як одн оосібно, так і спільно з іншими, публічно чи прив атно, у відправленні культу, виконанні релігійних і
ритуальних обрядів та вчень. Ніхто не повинен зазнавати примусу, що принижує його свободу мати
чи приймати релігію або переконання на свій в ибір” (ст. 18) [21, с. 13-14].
У повній відповідності з вимогами Міжнар одного пакту про громадянські і політичні права,
частина третя ст. 35 Конституції України фіксує,
що «церква і релігійні організації в Україні від окремлені від держави. А школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як
обов’язкова». У частині другій цієї ж статті прог олошується: “Здійснення цього права може бути
обмежене законом лише в інтересах охорони гр омадського порядку, здоров’я і моральності нас елення або захисту прав і свобод інших л юдей”.
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Деталізуючи дані конституційні положе ння, базовий Закон України “Про свободу совісті
та релігійні організації” від 23 кві тня 1991р. (зі
змінами і доповненнями від 19 лютого і 23 квітня
1992р., 5 травня і 23 грудня 1993р., 22 грудня
1995р., 17 грудня 1996р.) встановив основні пр авові гарантії свободи віросповідання. До них
відносяться: 1) заборона встановлювати обов’яз кові переконання і світогляд та недопущення
будь-якого примушування при визначенні гр омадянином свого ставлення до релігії, до спов ідання або відмови від сповідання релігії, до уч асті або неучасті в богослужіннях, релігійних о брядах і церемоніях, навчання релігі ї (ст. 3 Закону); 2) рівноправність громадян незалежно від їх
ставлення до релігії (ст. 4); 3) відокремлення ц еркви (релігійних організацій) від держави (ст. 5);
4) відокремлення школи від церкви (релігійних
організацій) (ст. 6). За визнанням зарубіжних
експертів, українське законодавство з питань
свободи совісті та релігії в цілому демократичн е
і відповідає міжнародним стандартам.
Свобода кожного безперешкодно відпра вляти одноособово чи колективно релігійні культи
і ритуальні обряди докладно регламентуєть ся в
Законі “Про свободу совісті та релігійні орган ізації”. Зокрема, конкретизовані гарантії цієї св ободи. У першу чергу частина п’ята ст. 3 забор оняє будь-кому “вимагати від священнослужит елів відомостей, одержаних ними при сповіді в іруючих”. Відповідно до частини першої ст. 4 Закону, “в офіційних документах ставлення гром адянина до релігії не вказ ується”. Ряд положень
Закону присвячено проблемам релігійного вих овання. Наприклад, батьки або особи, які їх зам інюють, мають право виховувати своїх дітей ві дповідно до власних переконань та ставлення до
релігії (ст. 3). Громадяни можуть навчатися рел ігійного віровчення та здобувати релігійну освіту
індивідуально або разом з іншими, вільно обира ючи мову навчання. З цією ж метою релігійним о рганізаціям дозволено створювати для релігійної
освіти дітей і дорослих навчальні заклади і групи, а
також провадити заняття в інших формах, викор истовуючи для цього приміщення, що їм належать
або надаються у користування (ст. 6).
Чинні Конституція та Закон України не
тільки захищають від втручання з боку держави,
але й сприяють водночас особі в реалізації її р елігійного світогляду або належності до релігії в
соціальному і політичному процесах. Відпові дним чином органи державної влади виявляють
турботу про те, щоб при встановленні порядку
роботи осіб, вони мали змогу виконувати свої

релігійні потреби. Так, згі дно зі ст. 21 Закону,
командування військових частин надає можл ивість військовослужбовцям брати участь у бог ослужіннях і виконанні релігійних обрядів. Бог ослужіння та релігійні обряди в лікарнях, госпіт алях, будинках для престарілих та інвалідів, мі сцях попереднього ув’язнення і відбування пок арання проводяться на прохання громадян, які
перебувають в них, або за ініціативою релігійних
організацій. Адміністрації зазначених устан ов
мають сприяти цьому. В інших випадках публі чні богослужіння, релігійні обряди, церемонії та
процесії проводяться щоразу з дозволу відпові дної місцевої державної адміністрації, виконавч ого комітету сільської, селищної, міської Ради н ародних депутатів.
Свобода релігійних об’єднань або свобода
вести релігійну діяльність складає основу ко нституційно-правового захисту релігійних орган ізацій. Цьому питанню вказаний Закон присвятив
розділ ІІ “Релігійні організації в Україні” (7 -16
статті). Відповідно до ст.7 За кону, релігійні організації в Україні утворюються з метою задов олення релігійних потреб громадян сповідувати і
поширювати віру і діють відповідно до своєї і єрархічної та інституційної структури, обирають,
призначають і замінюють персонал згідно зі св оїми статутами (положеннями).
Релігійними організаціями в Україні в изнаються: релігійні громади, управління і центри,
монастирі, релігійні братства, місіонерські тов ариства (місії), духовні навчальні заклади, а також
об’єднання, що складаються з вищезазначених
релігійних організацій.
Ведучи мову про статус релігійних орган ізацій, звернемо увагу на те, що законодавство
України поважає їх самостійність у внутрішній
діяльності, закріплює за ними певні майнові пр ава (розділ ІІІ Закону), регулює деякі питання їх
трудової діяльності (розділ V Закону). Нарешті,
Закон у ст. ст. 29, 30 встановлює, що контроль за
додержанням законодавства України про своб оду совісті та релігійні організації здійснюють
місцеві Ради народних депутатів та їх виконавчі
комітети. А для забезпеч ення проведення державної політики щодо релігії та церкви утворено
Державний орган України у справах релігії.
На завершення хочеться навести слова
М.Бабія про те, що «не лише визнання, а передусім
ствердження цінності кожної людини, повага її
духовного суверенітету, вільного світоглядного і
життєвого вибору – основа свободи совісті. Як одна з фундаментальних загальнолюдських цінно с-
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тей свобода совісті є основою розвитку гуманіст ичного, демократичного суспільства» [4, С. 81].
Реально гарантований та законод авчо закріплений державою захист прав, свобод та інт ересів кожної людини, зокрема прав на свободу
віросповідання громадян та інтересів релігійних
організацій в умовах поліконфесійної країни, є
важливою умовою створення в Україні справді
демократичного громадянського суспільства,
формування правової держави.
Висновки. Право на свободу совісті є о дним з невід’ємних прав людини, яке закріплене в
ратифікованих Україною міжнародних правових
актах та гарантується державою у формі права
особи на свободу світогляду і віросповідання,
закріпленого в ст. 35 Конституції України. Це
право передбачає свободу сповідувати будь -яку
релігію, або не сповідувати жодної, без пер ешкод відправляти - одноосібно чи колективно релігійні культи та ритуальні обряди, вести рел ігійну діяльність. Церква і релігійні організації в
Україні відокремлені від держави, а школа – від
церкви. Жодна релігія не може бути визнана
державою як обов'язкова.
Здійснення цього права може бути обм ежене Законом лише в інтересах охорони суспіл ьного порядку, здоров'я та моральності населення.
Деталізуючи дані конституційні положе ння, базовий Закон України “Про свободу совісті
та релігійні організації” від 23 квітня 1991р.
встановив основні правові гарантії свободи віросповідання. До них відносяться: 1) заборон а встановлювати обов’язкові переконання і світ огляд та
недопущення будь-якого примушування при визначенні громадянином свого ставлення до релігії,
до сповідання або відмови від сповідання релігії,
до участі або неучасті в богосл ужіннях, релігійних
обрядах і церемоніях, навчання релігії (ст. 3 Зак ону); 2) рівноправність громадян незалежно від їх
ставлення до релігії (ст. 4); 3) відокремлення цер кви (релігійних організацій) від держави (ст. 5); 4)
відокремлення школи від церкви (релігійних орг анізацій) (ст. 6). За визнанням зарубіжних експертів,
українське законодавство з питань свободи сові сті
та релігії в цілому демократичне і відповідає мі жнародним стандартам.
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IІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРО ЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УДК 341.226
© 2007 р. Я.О. Добідовська
Юридичний радник проекту Ради Європи/Європейської Комісії
зі сприяння зміцненню правосуддя в Україні, Київ
ВИМОГИ ДО АВІАЦІЙНОГ О ПЕРСОНАЛУ ЗГІДНО З ACQUIS COMMUNAUTAIRE
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИ СТВА ТА ЗАКОНОДАВСТВ ОМ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Питання вимог до
авіаційного персоналу є дуже важливим в ко нтексті здійснення міжнародних польотів. Яким
чином необхідно визнавати свідоцтва, видані в
іншій країні, чи відповідають вимоги до персоналу, встановлені однією країною, вимогам др угих країн. Основоположним документом для
розробки вимог до персоналу як в ЄС, так і в
Україні є Чиказька конвенція про міжнародну
цивільну авіацію [1] та Додаток 1 до Конвенції.
Згідно із статтею 37 глави VI “Міжнародні ста ндарти і рекомендована практика”, кожна Догов ірна держава зобов’язується співпрацювати у забезпеченні максимально можливого ступеня о днаковості правил, стандартів, процедур і орган ізації, що стосуються повітряних суде н, персоналу, повітряних трас і допоміжних служб, з усіх
питань, в яких така однаковість сприятиме аер онавігації і вдосконалювати її. З цією метою Мі жнародна організація цивільної авіації (далі –
ІКАО) приймає і час від часу змінює міжнародні
стандарти, рекомендовану практику і процедури,
які стосуються, в тому числі, присвоєння квал іфікації льотному і технічному персоналу.
Мета статті. За допомогою порівняльно-правового методу з’ясувати, якими є вимоги до авіаці йного персоналу в ЄС та Україні, а також виявити наскільки вимоги, які існують в Україні відповідають
тим, що діють в Європейському Союзі.
Виклад основного матеріалу. У положеннях Конвенції ІКАО встановлюється, що будь яка держава, яка визнає складним дотримування
міжнародних стандартів, або процед ур, негайно
повідомляє ІКАО про відмінності між її власною
практикою і тією, яка встановлена міжнародним
Стандартом. У випадку зміни міжнародних ста ндартів будь-яка держава, яка не внесе відпові дних змін у свої власні правила або практику, п овинна повідомити про це Раду протягом шістд есяти днів після прийняття поправки до міжнар одного стандарту або вказати заходи, які вона п ередбачає вжити. У будь-якому такому випадку
36

Рада негайно повідомляє всі інші держави про
відмінності, які існують між одним або кілько ма
положеннями міжнародного стандарту і відпов ідною національною практикою цієї держави
(стаття 38 „Відхилення від міжнародних станд артів і процедур” Чиказької конвенції [1]). У ста тті 39 Чиказької конвенції 1944 року містит ься,
що до свідоцтва будь-якої особи, яка не задовольняє повністю умовам, встановленим міжнар одним стандартом стосовно класу свідоцтва або
посвідчення, власником якого ця особа є, вн оситься або додається до нього повний перелік
усіх даних, за якими ця особа не відповідає т аким умовам. Більше того, жодне повітряне су дно, а також жоден член персоналу, які мають п освідчення або свідоцтва із зазначеними відмітк ами, не беруть участь у міжнародній навігації і накше, як з дозволу держави або держав, на тер иторію яких вони прибувають (стаття 40 Чи казької конвенції 1944 року).
Вищезазначене свідчить, що практика
ІКАО спрямована на створення єдиних вимог до
персоналу в країнах-членах, що має на меті віл ьне визнання свідоцтв та ліцензій, які видаються
льотному персоналу. Це набуває особливої акт уальності в сучасних умовах, коли широко почала
використовуватися практика застосування „мо крого” лізингу, тобто оренда повітряного судна
разом із персоналом.
Наразі вимоги до персоналу встановл юються Об’єднаною авіаційною владою Європи
(далі – JAA).Вимоги мають назву «звід нормативно-правових вимог об’єднаної авіаційної влади
Європи» (далі – JAR). Вимоги JAA запровадж уються, головним чином, шляхом їх імплементації
у національне законодавство держав -членів, також деякі з них були інкорпоровані в право Є вропейського Союзу. Вимоги до персоналу мі стяться у JAR-FCL (ліцензування льотного перс оналу). Існує 4 види JAR-FCL: JAR-FCL 1 (літаки), JAR-FCL 2 (гелікоптери), JAR -FCL 3 (медичні вимоги до персоналу), JAR -FCL 4 (авіаційні

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 402. Правознавство.

Я.О. Добідовська

інженери). Існує перелік, наданий державам ичленами JAA щодо імплементації вимог JAR FCL у національне законодавство. Цей перелік
поновлюється у випадку прийняття нових членів.
Найбільша перевага ліцензій, виданих JAA, полягає в тому, що вона дозволяє власнику ліцензії
працювати пілотом в будь-якій державі-члені JAA,
яка є одночасно і членом ЄС, без необхідності ф ормального визнання такої ліцензії зац ікавленою
державою. У JAR-FCL встановлюються вимоги до
кваліфікації, досвіду, медичного стану та підв ищення рівня підготовки, форми оформлення ліце нзій, а також процедури визнання ліцензій, виданих
не державами-членами JAA.
У 2003 році відбулися зміни у цій сфері у
зв’язку з прийняттям регламенту № 1592/2002
Європейського Парламенту та Ради ЄС [2]. З аснування Європейського Агенства з авіаційної
безпеки ґрунтується на цьому Регламенті. Регл амент застосовується, в тому числі, до пе рсоналу,
який задіяний в управлінні цивільних повітряних
суден, з метою встановлення та з астосування
єдиного високого рівня безпеки цив ільної авіації
в Європі. Згідно із статтею 7 Регламенту (авіаційна діяльність та ліцензування льотного перс оналу) встановлюється, що Комісія має подати до
Європейського Парламенту та Р ади пропозиції з
цього приводу. У статті 8 зазначається, що де ржави-члени, без будь-яких подальших технічних
вимог та оцінювання, мають визнавати сертиф ікати, видані відповідно до ць ого Регламенту.
Сертифікати, які не можуть бути видані відпов ідно до цього Регламенту у випадку очікування
імплементації правил, зазначених у статті 5 Ре гламенту та без шкоди статті 57(2) Регламенту,
можуть видаватися на основі застосування нац іональних регламентів. Агентство або авіаційні
влади країн-членів можуть видавати сертифікати
на основі сертифікатів, виданих авіаційними
владами третіх країн, як це передбачено в угодах
про визнання між Співтовариством та відпові дними третіми країнами. У разі відсу тності таких
угод, держава-член або Агенство може видавати
сертифікати на основі сертифікатів, виданих
компетентними владами третіх країн на вик онання угоди, укладеної країною -членом та третьою країною до вступу в силу відповідних п оложень цього Регламенту, повідомивши Комісію
та інші держави-члени. Якщо Комісія вважає, що
положення угоди між державою -членом та третьою країною не передбачають т акого ж рівня
безпеки, який встановлений цим Регл аментом,
або положення угоди є необґрунтовано дискр имінаційними по відношенню до інших держав -

членів, або суперечать зовнішній політиці Спі втовариства у відносинах з третіми країнами, вона
може, відповідно до процедури, передбаченої
статтею 54 Регламенту, зобов’язати державучлена змінити положення угоди або припинити
їх застосування, або відмінити їх у відповідності
із статтею 307 Угоди про заснування ЄС. У ста тті 55 міститься, що членство в Агенції відкрите
для всіх європейських країн, які є договірними
сторонами Чиказької конвенції 19444 року та
мають угоди з Європейським Співтовариством, в
яких вони прийняли та застосували право Спі втовариства у частині, яка покривається цим Ре гламентом. У результаті прийняття цього Регл аменту з 28 вересня 2003 року для держав-членів
ЄС національне законодавство було замінено на
законодавство ЄС, а сертифікація від націонал ьних авіаційних властей перейшла до изку нев.
Держави, що не є членами ЄС, зберегли свої п овноваження в цій сфері.
З метою збереження єдності в регулю ванні
між державами-членами і державами-нечленами,
JAA розробила проект співробітництва між JAA
та Агенством, відповідно до якого повноваження
JAA зберігаються доти, доки необхідні вимоги
не будуть імплементовані у законодавство ЄС.
Найбільша перевага ліце нзій, виданих JAA, полягає в тому, що вона дозволяє власнику ліцензії
працювати пілотом в будь-якій державі-члені
JAA, яка є одночасно і членом ЄС, без необхі дності формального визнання такої ліцензії зац ікавленою державою.
У Регламенті Ради (ЄЕС) № 3922/ 91 [3] зазначається, що всі технічні вимоги та адміністр ативні процедури, які мають відношення до бе зпеки літаків та їх експлуатації, мають бути га рмонізовані на основі JAR Агенства, оскільки для
досягнення цілей Комісії стосовно свободи пер есувань людей та виробів і стосовно загальної
транспортної політики, держави-члени мають
прийняти сертифікацію виробів, організацій та
осіб, які займаються проектуванням, виробниц твом, технічним обслуговуванням та експлуатац ією виробів, без подальшої технічної роботи або
оцінювання, коли виріб, організація або особа
отримала сертифікат згідно з загальними техні чними вимогами та адміністративними процед урами. Положення Регламенту застосовуються до
гармонізації технічних вимог та адміністрати вних процедур у сфері безпеки ци вільної авіації,
та, зокрема, стосовно проектування, виробниц тва, експлуатації та технічного обслуговування
літака; а також осіб та організацій, залучених до
цих завдань. Під сертифікацією розуміється засіб
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офіційного або правового визнання того, що в иріб, послуга, організація або особа відповідає
вимогам, які застосовуються.
У Регламенті Комісії (ЄC) № 2082/2000
щодо прийняття Стандартів Євроконтролю та
внесення змін та доповнень до Директиви
97/15/ЄС [4] вказується, що положення станда рту
Євроконтролю щодо будь-яких специфікацій, фізичних характеристик, конфігурації, матеріалу,
результатів роботи, персоналу або процедури, ун іфіковане застосування яких, затверджено для в иконання в системах ОПР в державах -членах Євроконтролю, не повинні суперечити станда ртам
ІКАО, а за необхідності, доповнювати останні.
З метою взаємного визнання ліцензій пе рсоналу цивільної авіації та забезпечення безпеки
цивільної авіації, була прийнята Директива Ради
91/670/ЄЕС [5]. Директива поширюється на пр оцедури взаємного визнання ліцензій, виданих
державами-членами ЄС персоналу цивільної
авіації (стаття 1). В ній зазначається умови, згі дно з якими держави-члени мають визнавати ліцензії, видані в інших державах -членах. Держава-член визнає усі ліцензії, видані іншою держ авою-членом згідно із вимогами Чиказької конв енції 1944 року, коли власник ліцензії відповідає
усім спеціальним вимогам, передбаченим у дод атку до цієї директиви. Також країни -члени мають
право визнати ліцензію, видану країною -членом
на основі ліцензій третіх країн. У статті 2 міститься визначення термінів, зокрема, під ліценз ією розуміється будь-який дійсний документ, в иданий у державі-члені, який дозволяє виконувати
функції члену екіпажу на борту повітряного су дна, зареєстрованого у країні -члені. Ліцензія також включає клас, який приєднується до док ументу. Під прийняттям ліцензії мається на увазі
будь-який акт визнання або затвердження ліце нзії держави-члена, виданий іншою державою членом, разом із привілеями та сертифікатами,
які мають відношення до цієї ліцензії. Під визнанням ліцензії мається на увазі дозвіл викори стовувати на повітряному судні, зареєстрованому
у державі-члені, ліцензію, видану в іншій держ аві-члені, відповідно до привілеїв, які відносяться
до цієї ліцензії. Екіпаж кабіни літака означає п ерсонал, який має ліцензії та має повноваження
здійснювати необхідну діяльність на борту пов ітряного суднао під час його перебування в
польоті. Це визначення поширюється на пілотів,
штурманів та механіків. У статті 3 міститься в имога, щоб ліцензії, видані іншою держав оючленом, визнавалися без затримок та проведення
додаткових перевірок. Слід зазначити, що пол о38

ження статті 1 застосовуються до ліцензій, вид аних в державах-членах, та представлених для
визнання в іншій державі -члені, які ґрунтуються
на вимогах, які є еквівалентними тим, які застосовуються в державі-члені, якій така ліцензія
представлена для визнання. З метою забезпече ння доступу компетентних органів до ліцензій,
виданих іншими країнами-членами та визначення їх ефективності, Комісія розробила та над іслала до 1 січня 1992 року всім державам -членам
порівняння вимог до ліцензій, які застосовуют ься державами-членами. У директиві також вст ановлюється можливість держави звернутися із
запитом до Комісії щодо еквівалентності ліце нзії, на який Комісія має відповісти протягом 2
місяців (стаття 4). В той же час, держави -члени
повинні визнавати будь-яку ліцензію, видану у
відповідності до Додатку 1 Чиказької конвенції
1944 року, якщо власник ліцензії задовольняє
спеціальним вимогам чинності таких ліцензій,
встановлених у Додатку 10 цієї Директиви.
Регламент Комісії № 2042/2003 [6] встан овлює загальні технічні вимоги та адміністративні
процедури для забезпечення льотної придатності
повітряного судна. Регламент встановлює одн акові загальні вимоги до сертифікованого перс оналу, який займається технічним обслуговува нням літака. Зокрема, зазначається, що персонал,
який має відповідну кваліфікацію для проведе ння контролю льотної придатності повітряного
судна або його частин, надану на основі будь якого стандарту, визнаного держа вою-членом до
вступу в силу цього Регламенту, та який встан овлює еквівалентний рівень кваліфікації, може
продовжувати свою діяльність. У додатках до
регламенту встановлюються усі необхідні вим оги, яким повинен відповідати персонал, форма,
згідно яких видаються сертифікати. Регламент
Комісії № 1702/2003 [7] встановлює вимоги до
персоналу виробничих організацій.
З метою підвищення безпеки цивільної
авіації у Регламенті Європейського Парламенту
та Ради (ЄС) № 2320/2002 [8] встановлюються
наступні загальні вимоги до персоналу: весь персонал, який потребує доступу в зони обмеженого
доступу, підлягає перевірці біографічних даних,
щонайменше, за останні 5 років. Перевірка має
повторюватись через регулярні інтервали часу,
що не перевищують 5 років; весь персонал, що
потребує доступу до зон обмеженого доступу,
повинен також отримувати регулярне навчання з
питань авіаційної безпеки, включаючи ризики
щодо авіаційної безпеки, та бути проінструкт ованим повідомляти відповідному органу щодо
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інцидентів, які можуть складати з агрозу авіаційній безпеці.
Що стосується України, то, по -перше, як
учасниця Чиказької конвенції, вона під час ро зробки вимог до персоналу керується Додатком 1
до Конвенції, а також вимогами, які містяться у
статті 37 Конвенції та стосуються максимально
можливого ступеня однаковості правил, станда ртів, процедур і організації, що стосуються пові тряних суден, персоналу, повітряних трас і доп оміжних служб з усіх питань, в яких така однак овість сприятиме аеронавігації. Ііснує рекоменд ована практика IKAO (вимоги до фізичних і технічних характеристик, конфігурації, матеріальної
частини, персоналу або правил, однакове заст осування яких визнається бажаним для забезп ечення безпеки, регулярності та ефективності
міжнародної аеронавігації), якої Україна прагне
дотримуватися згідно з Чиказькою Конвенцією
(або Статутом Європейської конференції цивіл ьної авіації, учасником якої вона є). Це стосується
і стандартів IKAO. У разі неможливості дотр имання стандартів ІКАО до Ради IKAO відпові дним державним органом надсилається пов ідомлення згідно із статтею 38 зазначеної Конвенції;
Конкретні вимоги до авіаційного персон алу містяться у Повітряному кодексі України. Так
у розділі V „Авіаційний персонал” дається в изначення авіаційного персоналу, під яким роз уміється особовий склад аві аційного підприємства, організації, підрозділу, навчального закладу,
що складається з авіаційних спеціалістів за пр офесійною ознакою. До складу авіаційного перс оналу входять: члени екіпажу повітряного судна;
особи командно-керівного, командно-льотного,
інспекторського та інструкторського складу;
спеціалісти, які здійснюють регулювання вик ористання повітряного простору України і обсл уговування повітряного руху на території Укра їни; спеціалісти, які здійснюють організацію і
технічне обслуговування повітряних суден, а також всі види забезпечення польотів; спеціалісти,
які обслуговують повітряні перевезення; спеці алісти, які здійснюють організацію і проведення
дослідно-конструкторських, експериментальних,
науково-дослідних робіт при льотних випроб уваннях авіаційної техніки; спеціалісти, які здій снюють нагляд і контроль за безпекою польотів, а
також ті, які проводять службове розслідування
авіаційних подій (державні інспектори з безпеки
польотів); спеціалісти, які здійснюють аналіз та
контроль льотної придатності повітряних суден
при розробці, випробуванні, сертифікації і сері йному виробництві; спеціалісти, які здійснюють

забезпечення авіаційної безпеки і безпеки авіації
в цілому; авіаційні експерти (стаття 32). Відпов ідно до статті 33 особа, яка належить до авіаці йного персоналу, повинна бути сертифікована на
відповідність її діючим в Україні кваліфікаці йним
вимогам за професійною ознакою. До аві аційного
персоналу, відповідно до статті 35 Кодексу, нал ежить екіпаж повітряного судна, який складається з
командира, інших осіб льотного екіпажу та обсл уговуючого персоналу. Цим особам у встановлен ому порядку доручено виконання певних обов’язків
з керування і обслуговування повітряного судна
при виконанні польотів. Всі члени екіпажу нал ежать до льотного складу.
Посилання на обов’язковість сертифікації авіаційного персоналу міститься у Постанові Каб інету
Міністрів України “Про серйозні недоліки в роботі та
невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності ц ивільної авіації” № 1587 від 28 грудня 1996 р.
Серед основних нормативних документів,
які регулюють вимоги до персоналу, можна ві дзначити наказ Міністерства транспорту України
“Про затвердження Правил видачі свідоцтв аві аційному персоналу в Україні” [9]. Правила вст ановлюють вимоги до кандидатів на отримання
свідоцтв та кваліфікаційних відміток, порядок
сертифікації авіаційного персоналу, процедури
видачі, внесення обмежень та вилучення св ідоцтв, продовження терміну їх дії. Більше того,
Правилами вносяться зміни до термінологічної
бази. Зокрема, слова “пілот -аматор” замінено
словами “приватний пілот” (згідно з наказом М іністерства транспорту України від 24 липня 2002
року № 505), що відповідає термінології, яка з астосовується у регламентах ЄС в цій галузі. Пр авила містять термін “визнання сертифіката”, що
означає визначення відповідності вимогам Державіаслужби сертифіката авіаційного навчальн ого закладу (організації з підготовки авіаційного
персоналу) іноземної держави, виданого повн оважним органом цивільної авіації цієї держави
або іншим повноважним органом цивільної аві ації. Кандидат на одержання свідоцтва зазначен ого виду та/або кваліфікаційної відмітки повинен
мати відповідну професійну підготовку за з атвердженою програмою у сертифікованому н авчальному закладі, належний досвід та прида тність за станом здоров’я, підтверджені в установленому цими Правилами порядку. Визнання
свідоцтва авіаційного фахівця, що видане іншою
державою, здійснюється Державіаслужбою шл яхом видачі відповідного сертифіката. Сертифікат
визнання (форма міститься у додатку 1 до цих
Правил) додається до свідоцт ва, виданого іншою
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Вимоги до авіа персоналу згідно з acquis communautaire Європейського Співтовариства…

державою, і свідчить, що воно діє нарівні із св ідоцтвом, виданим в Україні. Термін дії сертиф іката визнання не перевищує терміну дії самого
свідоцтва. Також Правилами встановлюється п орядок видачі свідоцтв та кваліфікаційних відм іток на підставі свідоцтв, виданих іншими держ авами. Для отримання свідоцтва авіаційного пе рсоналу в Україні на підставі свідоцтва, виданого
в іншій державі, потрібно подати усі необхідні
для цього документи, перелічені у Правилах, а
відповідний структурний підроз діл Укравіатрансу з видачі свідоцтв проводить аналіз предста влених власником свідоцтва, виданого в іншій
державі, документів на їх відповідність вимогам
цих Правил та взаємодіє з авіаційною владою
держави, що видала свідоцтво, з питань достов ірності представленої інформації та відповідних
вимог щодо видачі свідоцтв в цій державі.
Серед інших нормативно -правових актів,
які стосуються вимог до авіаційного персоналу,
можна вказати наступні: наказ Міністерства
транспорту України “Про затвердження Інстру кції про порядок видачі, зберігання і знищення
посвідчення члена екіпажу” № 650 від 21 грудня
1994 року; указ Президента України “Про посв ідчення члена екіпажу” № 522/94 від 13 вересня
1994 р., в якому зазначається, що посвідчення
виготовляється відповідно до між народних стандартів і рекомендованої практики (додаток № 1
та доповнення 7 до додатка № 9 до Конвенції про
міжнародну цивільну авіацію); наказ Міністерс тва транспорту України “Про затвердження П оложення про систему управління безпекою
польотів на авіаційному транспорті” № 650 від
19 серпня 2003 року, в якому зазначається, що
головними факторами, що впливають на безпеку
польотів, є організаційні фактори на всіх рівнях
управління цивільною авіацією, у тому числі д осконалість системи державного регулювання і
нормативного забезпечення та нагляду за діял ьністю цивільної авіації, забезпечення професі йної придатності авіаційного персоналу, забезп ечення льотної придатності повітряних суден, з абезпечення безпеки польотів при організації ль отної роботи, обслуговуванні повітряного руху,
аеродромному та метеорологічному забезпече нні; наказ Міністерства транспорту України “Про
затвердження Правил медичної сертифікації
авіаційного персоналу цивільної авіації України”
№ 641 від 20 листопада 2000 року, якими встан овлюються загальні вимоги до авіаційного перс оналу та єдиний порядок медичної сертифікації
кандидатів на отримання медичних сертифікатів
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відповідного класу, процедури їх видачі, внесе ння обмежень.
Необхідно відзначити, що на виконання
положень Загальнодержавної прогр ами адаптації
законодавства України до законодавства Євр опейського Союзу, затвердженої Законом України
№ 1629-IV від 18.03.2004, з метою поетапного
впровадження в Україні вимог міжнародних і
європейських стандартів та створення умов для
набуття Україною членства в Об’єднаній аві аційній владі Європи були прийняті наступні н акази: наказ Державної служби України з нагляду
за забезпеченням безпеки авіації “Про застос ування в цивільній авіації України Спільних Аві аційних Вимог JAR-147 – “Схвалене навчання/екзаменування з технічного обслуговування”
від 13 вересня 2004 року N 38, згідно з яким н аказується розробити положення про заходи з
впровадження JAR-147 в цивільній авіації Укра їни; наказ Державної служби України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації “Про застосування
в цивільній авіації України Спільних Авіаційних
Вимог JAR-66 – “Персонал, що сертифікує те хнічне обслуговування” № 176 від 15 листопада
2004 року, згідно з яким наказується розробити
положення про заходи з впровадження JAR -66 у
цивільній авіації України.
Висновки. Підсумком усього вищенавед еного можуть стати наступні положення. В Євр опейському Союзі зараз відбувається закріплення
вимог до персоналу у регламентах, які містять
положення JAR та їх замінюють. Цей процес
розпочато у зв’язку із створ енням у 2003 році
Європейського изку нев з авіаційної безпеки та
передачі йому функцій Об’єднаної авіаційної
влади Європи. В той же час цей процес відбув ається поступово, тому JAR щодо персоналу також застосовуються в частині, яка не встановл юється правом ЄС.
Наразі вимоги до персоналу в Україні
встановлені наказом Міністерства транспорту
України від 7 грудня 1998 року № 486 «Про з атвердження Правил видачі свідоцтв авіаційному
персоналу в Україні», який містить изку невідповідностей Регламенту Ради (ЄС) № 3922/91 від
16 грудня 1991 року про гармонізацію технічних
вимог та адміністративних процедур у сфері цивільної авіації та JAR. Україні необхідно імплеме нтувати положення зазначених JAR у вигляді нак азів авіаційного органу України «Про заст осування
в цивільній авіації України спільних авіаційних
вимог JAR-FCL 1 – «Ліцензування льотного персоналу (літаки)», JAR-FCL 2 - «Ліцензування льотного персоналу (гелікоптери)», JAR-FCL 3 - «Ліцен-
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зування льотного персоналу (медичні вимоги до
персоналу)», JAR-FCL 4 - «Ліцензування льотного
персоналу (авіаційні інженери)».
Правила видачі свідоцтв авіаційному пе рсоналу в Україні необхідно змінити таким ч ином, щоб у них були враховані вимоги до видачі
ліцензій авіаційному персоналу, які встановл юються у Регламенті Ради (ЄС) № 3922/91, Директиві Ради 91/670/ЄЕС, згідно яких ліцензії видані
авіаційному персоналу в іншій державі -члені
мають визнаватися без їх оцінювання на відпов ідність вимогам до персоналу, встановленим з ацікавленою країною-членом, та без будь-яких
додаткових процедур.
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REQUIREMENTS TO THE AVIATION PERSONNEL IN OBEDIENCE TO ACQUIS
COMMUNAUTAIRE OF EUROPEAN CONCORD AND BY THE L EGISLATION OF UKRAIN E
Summary
In this article the author has accomplished legal analysis of the EU and Ukrainian legislation related to
aviation personnel requirements. The author has analyzed relevant normative documents to provide the
reader with all principal provisions of these acts. The article also deal with certain recommendations
regarding the level of comliance of ukrainian legislation related to aviation personnel requirements with
relevant EU legislation and emphasizes that it is necessary to change ukrainian legislation in this field in
such a way to take into account relevant provisions of the european reulations and directives in this field.
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СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК НАУКОВО -ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ:
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ
Постановка проблеми. Поняття соціального забезпечення є для науки права соціального з абезпечення базовою категорією. При цьому на сь огодні відсутнє його загальноприйняте визначення,
хоча пропонувалися і пропонуються різноманітні
його формулювання. Безумовно, це усклад нює
розв’язання проблеми функціонування ефективн ого та дієвого механізму правового регулювання
соціально-забезпечувальних відносин. Проблема
полягає, на наш погляд, передусім у розробці п оняття соціального забезпечення крізь призму змін в
економічній основі суспільства, що потребує врахування принципів ринкової кон’юнктури.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Категорії «соціальне забезпечення» пр исвячено
багато праць вітчизняних і зарубіжних ученихюристів. При цьому розуміння даного поняття
залежало від конкретних особливостей істори чного розвитку суспільства. У перші роки становлення радянської влади широк ого розповсюдження набула теорія «соціальних ризиків».
Представники даної теорії ро зкривали поняття
соціального забезпечення як надання благ у пр оцесі перерозподілу колективного продукту чл енам суспільства, які знаходились у складній жи ттєвій ситуації, що визнавалас я суспільством як
поважна [11, 12, 23].
Серед представників радянської науки пр ава соціального забезпечення вагомий внесок у
розробку теорії соціального забезпечення вніс
В.С. Андрєєв, який визначив соціальне забезп ечення як складну систему забезпечення громадян
різними видами пенсій, допомог і послуг державними та громадськими органами, а також спец іалізованими установами [2, с.30]. М.І. П олупанов
запропонував відносити до поняття с оціального
забезпечення всі соціально -економічні заходи,
спрямовані на відшкодування втраченого зароб ітку та безеквівалентне забезпечення таких п отреб громадян, задоволення яких суспільство
вважає необхідним здійсн ювати за державні та
суспільні кошти, безпосередньо не пов’язуючи з
результатами їх трудової діяльності [21, с.53 -60].
Є.І Астрахан розумів соціальне забезпечення як
правову форму матеріального забезпечення гром адян у старості і в разі непрацездатності за рахунок
державного фонду, який утворювався за рахунок
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асигнувань з Державного бюджету [3, с.40]. В ц ілому ж у радянський період до соціального забе зпечення належали всі види забезпечення й обслуговування, які здійснювалися спеціальними уповноваженими органами влади [3, с.39].
Визначення поняття соціального забезп ечення також пропонував В.Ш. Шайхатдінов,
який вважав, що це система суспільних відносин,
які утворюються при задоволенні з централіз ованих суспільних фондів споживання, створюв аних державою за рахунок суспільства, життєвих
потреб громадян через індивідуальну форму ро зподілу замість оплати праці, замість неї або в
додаток до неї у випадках, установлених державою, з урахуванням індивідуального трудового
внеску громадян та соціального фактору або б езеквівалентно [30, с.58]. Іншої позиції дотрим ується Р.І. Іванова, яка досліджув ала категорію
«соціально-історичний тип соціального забезп ечення» [16, с.22-23]. Аналіз запропонованих в изначень дозволяє зробити висновок, що радянс ькі вчені переобтяжували поняття соціального
забезпечення, прагнучи вказати в ньому і наук ове поняття, і особливості, і форми.
У Росії велика увага проблемі формування
поняття соціального забезпечення приділена у
працях О.Є Мачульської [18, с.6], Г.В. Сулейм анової [29, с.3], К.М. Гусова [22. с.5-10]. Серед
вітчизняних науковців насамперед необхідно
відзначити праці Н.Б. Болотіної [6, с.35 -39], І.М.
Сироти [24, с.5-11], Б.І. Сташківа [27, с.14 -20],
М.Д. Бойка [9, с.8-9]. Комплексне науково теоретичне та практичне дослідження проблем
правового регулювання відносин у сфері соці ального забезпечення здійсн ила Н.М. Стаховська
[28, с.4]. Разом з тим зазначи мо, що розробка
проблеми формування поняття соціального з абезпечення в умовах його реформування, з урахуванням нових форм і видів соціального забезпечення продовжує залишатись актуальною та
малодослідженою.
Мета статті полягає у тому, щоб на основі
досягнень науки права соціального забезп ечення та
відповідної нормативної бази запропонувати в изначення поняття соціального забезпечення, вра ховуючи комплексні зміни, які відбулися у соціал ьному законодавстві України, а також з’ясувати х а-
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рактерні особливості сучасного періоду розвитку
системи соціального забезпечення.
Виклад основного матеріалу. Соціальне
забезпечення як ключове поняття на уки права
соціального забезпечення вживається у різном анітних значеннях: як суспільно -історичний тип
матеріального забезпечення престарілих і непрацездатних; як особлива форма розподільчих ві дносин, що утворюються при розподілі частки
суспільних фондів споживання; предмет соціальної політики та функція держ ави; державна
система; правова форма матеріального забезп ечення осіб, які мають соціально -правові підстави
для такого забезпечення; найважливіше соціал ьно-економічне право громадян; галузь права [16,
с.3-4]. По суті кожен науковець прагнув охопити
всі аспекти соціального забезпечення, що пр изводило в кінцевому підсумку до його ускла днення й об’ємності. На державному рівні дане
поняття вперше було закрі плене в «Положении о
социальном обеспечениии трудящихся », прийнятому Декретом РНК РРФСР 31 жовтня 1918 року
[20]. До соціального забезпечення цей акт вкл ючав забезпечення внаслідок втрати засобів до і снування у випадку непрацездатності, н адання
всіх видів медичної допомоги, вжиття попер еджувальних заходів проти захворювань, каліцтв,
а також полегшення їх наслі дків. Таке уявлення
про соціальне забезпечення відтворене у праці
Л.Забєліна, який вважав, що соціальне забезп ечення є частиною заробітної плати робітничого
класу, також сукупність окремих актів, заходів,
настанов, тобто діяльність людей, спрямована на
підтримання стабільності майнового становища
пролетаріату при настанні тих небезпек, які йому
загрожують [14, с.19]. В.Дурденевський акцент ував увагу на управлінськ ому аспекті проблеми і
визначив, що соціальне забезпечення як діяльність публічної адміністрації, спрямованої на
усунення соціальних небезпек, які загрожують
життю і рівню існування різних прошарків нас елення, шляхом надання їм грошової чи соціал ьної допомоги [13, с.10].
У подальшому категорія «соц іальне забезпечення» була предметом наукових розробок
багатьох учених. Очевидним досягненням прав ової науки є дослідження якісних особливостей
соціального забезпечення через категорію «су спільно-історичний тип соціального забезпече ння», проведене Р.І. Івановою [16, с.22]. Вона розуміє під соціальним забезпеченням форму ро зподілу, що гарантує громадянам на умовах, установлених у законі, нормальний рівень життєвого
та культурного стандарту понад винагороду за

працю у старості, з утратою працездатності та
годувальника, з метою охорони здоров’я, мат еринства та дитинства, у випадках потреби інших
видів соціальної захищеності, шляхом справе дливого розподілу державою за участю суспіл ьних (громадських) організацій та трудових кол ективів фондів соціального забезпече ння, створюваних без будь-яких ввідрахувань із заробітку
трудящих (працівників) в основному за рахунок
необхідного продукту суспільства [16, с.23]. Д ане формулювання досить об’ємн е і з незначним
коригуванням може слугувати орієнтиром як для
подальшого наукового пізнання, так і для прав ового регулювання відповідних відносин.
Позицію Р.І. Іванової поділяє О.Є. Мачул ьська, яка вважає, що соціальне забезпечення – це
сукупність суспільних відносин з розподілу
централізованих позабюджетних фондів соціал ьного призначення та перерозподілу частини де ржавного бюджету з метою задоволення потреб
громадян (та членів їх сімей) у випадках втрати
джерела засобів до існування, здійснення вимуш ених додаткових витрат або відсутності нео бхідного
прожиткового мінімуму з об’єктивних соціальнозначимих причин, а також надання медичної доп омоги, сприяння сім’ї в утриманні і вихованні дітей,
надання інших соціальних послуг та пільг [18, c.67]. Автор підкреслює, що вихідним началом для
подальших теоретичних побудов може слугувати
категорія соціального ризику.
Пізніше О.Є. Мачульська дещо підкорект увала визначення поняття соціального забезп ечення, і пропонує вважати ним сукупність сусп ільних відносин з розподілу позабюджетних фо ндів соціального страхування і перерозподілу ча стини державного бюджету з метою задов олення
потреб фізичних осіб у випадках втрати заробі тку або трудового доходу, несення дода ткових
витрат по утриманню і вихованню дітей, підтр имці інших членів сім’ї, що потребують догляду,
відсутності засобів в обсягу прожиткового мінімуму з об’єктивних соціально -значимих причин,
також по наданню медичної допомоги і соціал ьному обслуговуванню [17, с.5 -6]. Вважаємо дане
визначення не достатньо вдалим і повним, оскіл ьки, знову ж таки, автор розглядає розподільчий
аспект соціального забезпечення, ігноруючи забезпечувальну функцію.
У сучасних працях соціальне забезпечення
розглядається також як система матеріального
забезпечення та обслуговування громадян за в іком, у разі хвороби, інвалідності, у випадку втр ати годувальника, виховання дітей та в інших
установлених законодавством випадках [5, с.7];
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як сукупність суспільних відносин, що склад аються між громадянами, з одного боку і органами держави – з другого, з приводу надання гр омадянам за рахунок спеціальних фондів, бюдж етних коштів медичної допомоги, пенсій, допомог
та інших видів забезпечення при настанні житт євих обставин, які потягли за собою втрату або
зниження доходів, підвищення витрат, малозаб езпеченість, бідність [31, с.58.].
М.О. Буянова вважає, що під соціальним
забезпеченням у даний час належить розуміти
форму виразу соціальної політики держави,
спрямованої на матеріальне забезпечення визн ачених категорій громадян за рахунок коштів
держбюджету та спеціальних позабюджетних
державних фондів у випадку настання подій, що
визнаються державою на даному етапі свого ро звитку соціально значимими, з метою вирівн ювання соціального становища цих громадян пор івняно з іншими членами суспільства [10, с.10].
М.Л. Захаров та Є.Г. Тучкова дають заг альне поняття соціального забезпечення як о дного
зі способів розподілу частини валового внутрі шнього продукту шляхом надання громадянам м атеріальних благ з метою вирівнювання їх особ истих доходів у випадках настання соціальних
ризиків за рахунок коштів цільових фінансових
джерел в об’ємі і на умова х, що суворо нормуються суспільством, державою, для підтримки їх
повноцінного соціального статусу [15, с.15].
Серед вітчизняних науковців також не
склалося єдиного розуміння соціального забе зпечення. На думку Б.І. Сташківа, соціальне з абезпечення – це ті види і форми матеріального
забезпечення, що надаються на умовах, передб ачених законом чи договором, зі спеціально ств орених для цього фондів особам, які через нез алежні від них життєві обставини не мають дост атніх засобів до існування [26, с.25]. Пізніше д аний автор визначав соціальне забезпечення як
поєднання системи державного і н едержавного
матеріального забезпечення і соціального обсл уговування в індивідуальній формі фізи чних осіб,
які перебувають у складних життєвих обстав инах, на зазначених у законі чи договорі умовах зі
спеціально створених для цього фондів; воно
ґрунтується на перерозподілі частини валового
національного продукту з метою вирівнювання
доходів різних верств населення і забезпечення
соціальної злагоди в суспільстві [27, с.17]. Зазн ачимо, що дане розуміння засновується на такій
об’єктивній ознаці, як малозабезпеченість, відсутність доходів, нужденність тощо. Проте форми і
види матеріального забезпечення, соціальні посл у44

ги, які надаються в рамках соціального страхува ння, надаються без урахування потреби застрахованої особи у коштах. Крім того, соціальні виплати
здійснюються не лише через спеціально створюв ані фонди, а й безпосередньо за рахунок державного
бюджету. Лише такий вид соціального забезпече ння як соціальна допомога, зумовлюється малозабезпеченістю особи або сім’ї в цілому.
Вдале визначення, запропоноване Н.Б. Б олотіною, яка під соціальним забезпеченням р озуміє організаційно-правову діяльність держ ави
щодо матеріального забезпечення, існувального
утримання, обслуговування, надання ме дичної
допомоги за рахунок спеціально створених ф інансових джерел осіб, які зазнали соціального
ризику, внаслідок якого втратили здрров’я та
(або) засоби до існування і не можуть матеріал ьно забезпечити себе та своїх утриманців [6, с.38].
Вагомий внесок у розробку поняття соціального забезпечення внесла Н.М. Стаховська, яка
пропонує визначити соціальне забезпечення як
систему суспільних відносин по задоволенню
першочергових найнеобхідніших потреб гром адян, їхніх сімей в разі настання складних (здеб ільшого негативних) життєвих ситуацій шляхом
надання матеріального забезпечення чи допом оги, різних видів соціального обслуговування за
рахунок суспільних державних чи недержавних
коштів соціального призначення [28, с.10.]. Дане
визначення найбільш повно і ґрунтовн о розкриває природу та сутність соціального забезпече ння, його роль у сучасному суспільстві.
Абсолютно новий підхід до розуміння су тності соціального забезпечення як ключової к атегорії права соціального забезпечення проп онують М.В. Лушнікова та А.М. Лукшні ков [19,
с.462]. Дані автори вважають, що базовою в на уці права соціального забезпечення повинна бути
юридична конструкція, яка зумовлює необхідність координації навколо неї інших правових
засобів, що забезпечують досягнення цілей і з авдань галузі. До такої конструкції М.В. Лушнікова та А.М. Лушніков відн осять юридичну
конструкцію «соціально -забезпечувальне зобов’язання» [19, с.467]. На нашу думку, дані автори
мають цілковиту рацію, акцентуючи увагу на тому,
що у змісті соціального забезпечення з акладене
зобов’язання з особливою цільовою спрямованістю
і об’єктом, що опосередковує правовідносини, в
яких орган соціального забезпечення зобов’язаний
здійснити дії на користь іншої фізичної особи по
наданню соціальних благ.
Проаналізувавши основні підходи до ро зуміння поняття соціального забезпечення, можна
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зробити деякі підсумки. Визначення поняття с оціального забезпечення тісно пов’язується з ко нкретним історичним етапом розвитку суспільс тва, з розумінням і втіленням у законодавстві с оціальної політики держави . Тому цілком обґрунтованим видається застосування розро бленої Р.І.
Івановою категорії «соціально -історичний тип
соціального забезпечення». На с учасному етапі
розвитку соціального законодавства України
можна стверджувати про закріплення соці альної
функції держави як пріоритетної. Соціальне з абезпечення, виходячи із цього, є формою матер іального забезпечення у разі настання жи ттєвих
обставин, визнаних в Україні соціально значимими. До них можна віднести досягнення пе нсійного віку, втрата працездатності, втра та годувальника, безробіття з незале жних від особи
причин, інвалідність, народження та утримання
дитини, необхідність медичного обслуговування,
зниження розміру доходу тощо.
Отже, соціальне забезпечення можна визн ачити як систему створюваних державою пр авових,
організаційних та економічних заходів, які спрям овані на компенсацію або мінімізацію насідків зміни
матеріального або соціального становища гром адян, внаслідок настання обставин, що визнаються
державою соціально значимими.
Правову невизначеність і заплутаність породжує використання поряд з терміном «соці альне
забезпечення» терміна «соціальний захист». У багатьох випадках і законодавець, і на уковці об’єднують дані поняття, не до кінця усвідомлю ючи
сутність кожного. Тому доцільно зупинитис я також на порівняльно-правовому аналізі категорій
«соціальне забезпечення» та «соціал ьний захист».
Н.М. Стаховська абсолютно справедливо
наголошує, що існує проблема довільного вик ористання нового поняття «соціальний захист» як
правової категорії у численних норматив ноправових актах і наукових працях без належн ого
його визначення й обґрунтування як на офіці йному законодавчому, так і на науково -теоретичному рівнях [28, с.10] . Сучасне розуміння соціального захисту охоплює і одну з основних
функцій держави, і вказівку на окрему категорію
громадян (соціально незахищені), і суб’єктивне
право громадян, а також систему відповідних
державних гарантій.
Є.Є Мачульська трактує соціальний захист
у широкому та вузькому розуміннях. Під соці альним захистом у широкому розумінні пот рібно
розуміти різнопланову діяльність держави, спр ямовану на забезпечення процесу формування і
розвитку повноцінної особистості, виявлення та

нейтралізацію негативних факторів, що вплив ають на особу (а саме: безробіття, несприятливого
стану навколишнього природного середовища,
погіршення житлових умов, рівня життя нас елення, інші), створення умов для її самовизн ачення і ствердження в житті ( зокрема, державна
підтримка, охорона та захист приватної власно сті, підприємництва, підвищення соціальних г арантій у сфері охорони праці, тривалості робоч ого часу і часу відпочинку, державна підтримка
інституту шлюбу та сім’ї). У вузькому розумінні
соціальний захист розглядають, на думку автора,
як сукупність економічних і правових г арантій,
що забезпечують дотримання найважливіших
соціальних прав громадян і досягнення соціал ьно-прийнятного рівня життя [17, с.4]. Проте, як
широке, так і вузьке розуміння соціального зах исту не розкривають його змісту та сутності.
Н.Б. Болотіна також пропонує розглядати
соціальний захист у двох вимірах. У широкому
розумінні соціальний захист, на її думку, стан овить зміст соціальної функції держави і є сист емою економічних, юридичних, організаційних
заходів щодо забезпечення основних соціальних
прав людини і громадянина в державі; у вузьк ому сенсі розуміння соціального захисту стан овить власне діяльність держави щодо убезпече ння населення від негативних наслідків соціал ьних ризиків [8, с. 91].
М.О. Буянова вважає, що соціальний з ахист більш широке поняття, і хоч основні пита ння соціального захисту громадян належать до
права соціального забезпечення, соціальний з ахист здійснюється також і за допомогою інших
галузей права – трудового, цивільного, сімейн ого, екологічного права та іншими галузями права
[10, с.12]. Система соціального захисту н аселення, на думку К.Н. Гусова, визнається системою
більш високого порядку, що включає як складову
систему соціального забезпечення, а державне
соціальне забезпечення розглядається як гарантія
соціального захисту нас елення [22, с.25]. М.Л.
Захаров і Е.Г. Тучкова доходять висновку, що
соціальне забезпечення є одним з основних сп особів соціального захисту населення при наста нні соціальних ризиків [15, с.19].
І.М. Сирота відносить термін «соціальний
захист» до функції держави, яка піклується про
матеріальне забезпечення непрацездатних гр омадян [25, с.4]. Разом з тим коло суб’єктів соці ально-забезпечувальних правовідносин не обм ежується лише непрацездатними громадянами, і
до того ж не обмежується лише матеріальним
забезпеченням. Поняття соціального захисту в
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сучасних умовах включає в себе різноманітні
організаційно-правові заходи, такі як окремі з аходи по охороні праці, різні види забезпечення
при настанні соціальних ризиків, медико профілактичні заходи тощо.
Підсумовуючи дані концепції, зауважимо,
що тенденція до заміни терміну «соціальне з абезпечення» на термін «соціальний захист» є п ередчасною і невиправданою. Вказані поняття
самостійні, із властивими особливостями. О днак
у широкому розумінні поняття «соціальний з ахист» охоплює «соціальне забезпечення», і в
цьому контексті є більш загальним поняттям.
Об’єктивною підставою, що викликає потребу у
соціальному захисті громадян, є соціальні риз ики, закріплені у соціальному законодавстві. Пр оявляється ж соціальний захист через систему
форм і видів соціального з абезпечення.
Конституція України, поряд з іншими соц іально-економічними правами у статті 46 закрі плює право громадян на соціальний захист, що
включає право на забезпечення їх у разі повної,
часткової або тимчасової втрати працездатності,
втрати годувальника, безробіття з незалежних
від них обставин, а також у старості та в інших
випадках, передбачених законом [1 , с.23]. Дане
формулювання, вважаємо є не зовсім вдалим,
оскільки вказана норма відтворює лише види
соціального забезпечення. На думку Н.Б. Болот іної, поняттям «соціальний захист» охоплюються
і інші соціальні права, зокрема, право громадян,
які потребують соціального захист у, на отр имання житла безоплатно або за досту пну для них
плату (ч.2 ст.47 Конституції України), право на
достатній життєвий рівень (ст.48 Конституції
України), право на безпечне для життя і здоров’я
довкілля (ст.50 Конституції України), право на
освіту (ст.53 Конституції України). Автор спр аведливо наголошує, що законодавець «інтуїти вно» застосовує термін «соціальний захист» як в
Основному Законі, так і в інших нормах числе нних нормативно-правових актів, вкладаючи у
нього певний «захисний» зміст [6, с.35]. Отже, у
нормах Конституції України соціальний захист
розуміється як система заходів щодо захисту н аселення від соціальних ризиків. За змістом статті
46 Конституції України очевидним видається
ототожнення право на соціальний захист із пр авом на соціальне забезпечення.
За стандартами Ради Європи і Європейс ького Союзу соціальне забезпечення віднесено до
більш широкої за змістом системи, яка охоплює,
крім соціального забезпечення (через соціальне
страхування), й інші форми соціального з ахисту,
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зокрема державну соціальну допомогу, а також
спеціальний і особливий (додатковий) соціал ьний захист для окремих категорій нас елення [8,
с.94.]. У країнах ЄС соціальний захист традиці йно розуміється як заходи, що вживают ься для
захисту громадян від соціальних ризиків, таких
як втрата роботи, хвороба, старість, інвал ідність
або втрата годувальника тощо. Тому часто вираз
«соціальний захист» розуміє ться як синонім терміна «соціальне забезпечення», який з азвичай
вживався для означення грошових соці альних
виплат населенню [8, с.94]. Тобто сучасна європейська практика свідчить про включення до с оціального захисту широкого комплексу соціал ьних прав людини.
Висновки. Поняття «соціальне забезп ечення» є базовою юридичною конструкцією, що
визначає галузеву самостійність і цілісність права соціального забезпечення. Воно є формою
матеріального забезпечення у разі настання соц іально-значимих обставин, що зд ійснюється за
рахунок коштів спеціальних фондів споживання
певними державними та громадськими органами.
Виходячи з цього, соціальне забезпечення можна
визначити як систему створюваних державою
правових, організаційних та економічних зах одів, спрямованих на компенсацію або мініміз ацію насідків зміни матеріального або соціальн ого становища громадян, внаслідок настання о бставин, що визнаються держа вою соціально значимими. Передчасним і невиправданим видаєт ься ототожнення понять «соціальне забезпечення»
і «соціальний захист». Остання категорія є більш
загальною юридичною конструкцією, яка охоплює державні та недержавні заходи, спрямовані
на створення сприятливого середовища існува ння людини як члена суспільства. Виходячи з ць ого, соціальне забезпечення і соціаль ний захист
співвідносяться між собою як ціле та частина.
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Summary
In the article basic approaches to the decision of concept «public welfare» are analysed, its essence,
features is being opened up. The aspects of co -operation of concepts «public welfare» and «social defence»,
the problems of their legislative fixing are investiga ted.
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ДИСЦИПЛІНАРНІ СУДИ В УРСР
ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦ ИПЛІНИ
Постановка проблеми. Інститут державної служби як складне утворення у своїй стру ктурі має певні юридичні засоби, метою застос ування яких є попередження, припинення пор ушення правил проходження державної служби
або покарання за них. Зрозуміло, що конкретний
перелік таких засобів не є застиглим, а змінюється залежно від політичної, економічної, соціал ьної ситуації в країні, від історичних умов того
або іншого періоду її розвитку. Сьогодні діють
ст. 147 Кодексу законів про працю України [1],
ст. 14 Закону України „Про державну службу"
[2] та ряд статей інших законодавчих та підз аконних актів України, які встановлюють систему
дисциплінарних стягнень, що можуть бути з астосовані до державного службовця, а також з агальні процедури їх накладення. Проте оста ннім
часом намітилися певні тенденці ї, які свідчать
про намагання науковців, практичних працівн иків, органів публічної влади, а також законода вців змінити існуючий підінститут державної
служби - дисциплінарну відповідальність.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Зокрема, приділили певну увагу цьому питанню
такі вчені, як М.І. Іншин, І.А. Картузова, В.Л.
Коваленко, О.В. Петришин та ін. [3; 4; 5]. Зазн ачені автори, а також ряд інших пропонують рі знопланові підходи до розв'язання даної пробл еми, найбільш цікавою та принциповою, на нашу
думку, є пропозиція передати розгляд справ про
дисциплінарні проступки державних службовців
на розгляд адміністративних судів.
Метою статті є аналіз досвіду діяльності
дисциплінарних судів в УРСР та їх ролі в забе зпеченні службової дисципліни.
Виклад основного матеріалу. Зазначені
плани не залишилися лише пропозиціями, а
знайшли своє конкретне відображення в закон опроектній роботі. Не вдаючись до змісту зазн ачених законодавчих пропозицій, від значимо лише, що судовий порядок вирішення справ про
дисциплінарні проступки державних службовців
не є абсолютно новим для українського права,
оскільки він мав місце на території Української
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РСР у 20-ті роки минулого століття і уособлюв ався в діяльності дисциплінарних судів. Аналіз
сучасної юридичної літератури свідчить, що з авдання, правовий статус і основи компетенції
зазначених установ не отримали достатньо по вного історико-юридичного вивчення, що й обґрунтовує актуальність цієї статті. Крім того, висновки, які будуть зроблені у процесі такого досл ідження, будуть мати не тільки історичну, але й
практичну цінність, оскільки можуть бути врах овані і сьогодні під час вирішення питань суд ової
відповідальності державних службовців за дисци плінарні проступки. Отже, метою цієї статті є визн ачення статусу дисциплінарних судів в УРСР та їх
ролі у забезпеченні службової дисципліни.
За час існування в УРСР дисциплінарних
судів діяльність останніх регламентувалася ни зкою нормативних актів, першим з яких була п останова ВУЦВК та Ради Народних Комісарів
УРСР від 3 лютого 1926 р. „Про дисциплін арні
суди" [6], на дослідженні змісту якої ми і зосер едимо свою увагу. Постанова являла собою досить
об’ємний документ, що складався з преамбули і
п'яти розділів. Преамбула чітко визначила, що з авданням дисциплінарних судів є боротьба з такими
службовими недоліками та проступками посадових
осіб державних органів, які не тягнуть за собою
переслідування останніх у кримінальному п орядку.
Розділ І „Організація дисциплінарних с удів" закріпив систему дисциплінарних судів, яка
мала дворівневу структуру. Вищим орга ном серед судів дисциплінарної юрисдикції був Гол овний Дисциплінарний Суд, який утворювався
при ВУЦВК у складі голови та двох членів, які
призначалися Президією ВУЦВК. Другий рівень
дисциплінарних судів складали окружні дисци плінарні суди, які також утворю валися при органах державної влади - окружних виконавчих комітетах у складі трьох чл енів, які обиралися
строком на один рік згаданими виконавчими к омітетами з таких категорій осіб: однієї - із складу
членів президії окружного виконавчого комітету,
другої - із складу членів окружного суду за п оданням останнього, і третьої - за поданням
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окружного відділу Робітничо -Селянської Інспекції. Головою окружного дисциплінарного
суду призначався член президії окружного вик онавчого комітету.
Отже, персональний склад дисциплінарних
судів дозволяє стверджувати, що їх лише умовно
можна було називати судами у повному розумі нні цього слова, оскільки введення до складу
останніх представників органів влади та упра вління скоріше наближало ці суди до квазісудових
органів, тобто органів, не позбавлених повністю
від впливу адміністративного апарату в процесі
своєї професійної (судової) діяльності, оскільки
утворення та організаційне забезпечення діял ьності таких органів залежить саме від нього.
Найбільш яскраво такий вплив п роявлявся на
вищому рівні, де посади суддів зазначених судів
взагалі могли обіймати лише члени ВУЦВК або
його Президії, оскільки постанова передала в ирішення питання про персональний склад Гол овного Дисциплінарного суду на розсуд останніх.
Дещо інакше ситуація виглядала на місцевому рівні, де введення до дисциплінарних судів предста вників судової та контрольної влади хоча б віддал ено наближала їх діяльність до відомих станда ртів
діяльності судової. Отже, з огляду на персональну
структуру дисциплінарних судів можна стверджувати, що керівництво країни при своєму позити вному бажанні підсилити ефективність, об'єкти вність, законність боротьби з дисциплінарними пр оступками свого персоналу, було все -таки неготове
передати вирішення цих питань повністю в руки
інших галузей влади, підпасти, хоча і номінально,
під вплив правосуддя.
Розділ II „Підсудність дисциплінарних с удів" мав своїм головним завданням визначити не
категорії дисциплінарних проступків, справи про
які мали право розглядати дисциплінарні суди, а
категорії тих посадових осіб органів влади та
управління, які за вчинення останніх мали пре дстати перед дисциплінарним судом, та тих пос адових осіб, які були уповноважені направляти
справи про дисциплінарні проступки до зазнач ених судів для вирішення їх по суті. Так, Головному Дисциплінарному Суду були підсудні
справи про службові недоліки та прост упки: а)
членів і кандидатів у члени ВУЦВК; б) членів
Ради Народних Комісарів, Української Економ ічної Наради, Адміністративно -фінансової Комісії, Комісії з Розгляду Зак онодавчих Проектів,
Державної Планової Комісії, Головного Кооп еративного Комітету та інших Комісій при Раді
Народних Комісарів та Украї нській Економічній
Нараді; в) заступників Наро дних Комісарів; г)

членів колегій народних ком ісарів; д) членів
Президії Центрального Виконавчого Комітету Автономної Молдавської Соціалістичної Радя нської
Республіки; є) членів Ради Народних Ком ісарів
Автономної Молдавської Соціалістичної Радянс ької Республіки; ж) голів і членів президії окружних
виконавчих комітетів; з) відповідальних посадових
осіб центральних установ та народних комісаріатів
(не нижче завідуючих відділами); і) голів, членів
правлінь і директорів трестів та окремих підпр иємств республіканського значення; к) голів, членів
правлінь та директорів окремих підприємс тв загальносоюзного значення; л) інших осіб, стосовно
яких постановою Президії ВУЦВК буде виріш ено,
що справи про їх проступки підлягають ро згляду
Головним Дисциплінарним Судом.
Окружні ж дисциплінарні суди були упо вноважені розглядати справи про дисциплін арні
проступки посадових осіб, які перебували на
більш низьких щаблях управлінської піраміди,
зокрема: голів районних виконавчих комітетів;
посадових осіб, які обиралися або затверджув алися на своїх посадах окружними виконавчими
комітетами; голів, членів п равлінь та директорів
трестів та окремих підприємств місцевого зн ачення; відповідальних посадових осіб централ ьних та місцевих установ, для призначення яких
положеннями про ці установи та законодавством
встановлені особливі умови.
Зазначений перелік свідчи ть принаймні
про два цікавих моменти. По -перше, дисциплінарні суди мали право розглядати справи про
дисциплінарні проступки посадових осіб лише
органів державної влади та управління і їм не
були підвідомчі справи про дисциплінарні пр оступки посадових осіб та інших працівників органів судової влади, прокуратури, нотаріату. П одібний підхід свідчить про розумінням керівни цтвом країни того часу особливостей і специфіки
діяльності останніх із зазначених державних о рганів порівняно з органами влади та управління,
і, як наслідок, необхідності окрем ого розгляду
всіх питань (у тому числі і щодо дисциплінарної
відповідальності), які стосуються їх функціон ування. По-друге, як видно, постанова чітко в изначила, що справи про дисциплінарні просту пки
не всіх осіб, які проходили службу в органах вл ади і управління, передавалися на розгляд дисц иплінарних судів, а лише тих, які обіймали у з азначених органах більш-менш високі посади або,
іншими словами, були посадовими особами в ищого рівня. Отже, за межами компетенції дисц иплінарних судів залишилися рядові службовці та
робітники, дисциплінарна відповідальність яких
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регламентувалася вже постановою ВУЦВК „Про
дисциплінарні стягнення за порушення сл ужбової
дисципліни у Радянських установах" [7]. Такий
підхід, на нашу думку, з огляду на принципову різність двох зазначених постанов, наприклад, у п итаннях видів дисциплінарних стягнень, процесу ального порядку їх накладення поставив рядових
службовців у порівнянні з посадовими особами у
невигідне положення, суттєво обмежив їх права на
об'єктивний, всебічний та повний порядок розгл яду справ про дисциплінарні проступки.
Торкнувшись видів дисциплінарних стя гнень, які могли бути накладені дисциплінарними
судами (Розділ III „Заходи впливу, які наклад аються дисциплінарними судами), необхідно ві дмітити, що їх система була досить вражаюча і
нараховувала дев'ять можливих стягнень, а саме:
зауваження; поставлення на вид; попередження;
сувора догана; перевід на подібну або нижчу п осаду; позбавлення права займати відповідальні
посади у державних орган ах та громадських організаціях на строк до одного року; звільнення з
посади; усунення з посади; покладення обов'язку
загладити завдану шкоду або її відшкодувати.
Ведучи мову про дисциплінарні стягнення,
зазначимо, що у згаданому третьому розділі п останови, крім самих стягнень, містилися й інші
положення, невідомі або мало відомі суча сному
інституту дисциплінарної відповідальності де ржаних службовців. Мова йде, напр иклад, про
можливість дисциплінарних судів н акладати на
посадових осіб такі дисциплінарні стягнення, як
позбавлення права займати відпов ідальні посади у
державних органах і громадських організаціях на
строк до одного року, звільнення з посади, усуне ння з посади умовно. Тобто у разі, якщо посадова
особа протягом року після накладення на неї ди сциплінарного стягнення не вчиняла нового однор ідного або більш тяжкого проступку, то постанова
про її притягнення до дисциплінарної відповідал ьності втрачала свою силу. Крім того, дисципліна рним судам надавалося право при притягненні ос оби до дисциплінарної відповідальності накладати
на неї одночасно два дисциплінарні стягнення, що,
на нашу думку, без поділу дисциплінарних стя гнень на основні та додаткові, або, іншими словами,
без урахування тяжкості їх юридичного впливу,
виглядало не досить обґрунтовано.
При вирішенні дисциплінарної справи суди,
виходячи з положень постанови, на власний розсуд
могли також виносити окрему постанову про оп ублікування накладених на ту або іншу посадову
особу стягнень або в окремих випадках - про занесення постанови дисциплінарного суду до особової
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справи особи, підданої заходам дисциплінарного
впливу. Аналіз останнього положення дозволяє
вести мову про його практичну необґрунтованість,
оскільки подібний підхід виключав формування в
особовій справі посадової особи повної та вичер пної інформації про результати, у тому числі нег ативні, її службової діяльності.
Вагоме місце у постанові було відведено
також питанням провадження в справах про ди сциплінарні проступки (Розділ IV), основні і найбільш цікаві моменти якого пов'язувалися з т аким. По-перше, передбачалася необхідність об ов'язкового виклику особи, яка притягалася до
відповідальності, у судове засідання, але неявка
останньої з неповажних причин не зупиняла ро згляду справи. По-друге, у разі необхідності суд
міг доручити одному зі своїх членів провести
додаткове розслідування окремих обставин спр ави, що свідчить про намагання законодавця з абезпечити високий ступінь об'єктивності розгл яду справ у дисциплінарних судах. По -третє, закон обмежив можливість представництва інтер есів сторін під час розгляду дисциплінарної спр ави у суді, але разом з тим надав можливість пр офесійним спілкам брати участь у судовому зас іданні на боці особи, що притягалася до відпов ідальності. Подібне правило дещо нагадує сьог однішній порядок притягнення до дисципл інарної
відповідальності чиновників у Німеччині, де, з окрема, передбачається, що у судовому засіда нні,
під час якого вирішується винуватість або нев инуватість особи у вчиненні дисциплінарного
проступку, обов'язково беруть участь предста вник профспілки та представник роботодавця.
Подібне правило, на нашу думку, є великим
плюсом провадження в справі про дисципліна рний проступок, оскільки р обить останнє вже не
кулуарною справою керівництва того або іншого
органу, а справді правовою процедурою, яка пр етендує на високий рівень законності та об'єктивн ості. По-четверте, постанова встановлювала строки
для оскарження рішень дисциплінарних судів. Зо крема, передбачалося, що постанови окружних судів
можуть бути оскаржені у семиденний строк у Г оловний Дисциплінарний Суд. Постанови Головного Дисциплінарного Суду оскарженню не підляг али, але могли бути опротестовані прокурором Ре спубліки у Президію ВУЦВК. І останнє. Зазначений
нормативний акт установив також гарантуючий
строк, тобто строк, після закінчення якого притя гнення особи до дисциплінарної відповідальності
було неможливим. З цього приводу було чітко з азначено, що дисциплінарне провадження може б у-
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ти порушено не пізніше одного року з часу вч инення службового проступку.
Останній розділ постанови („Звітність ди сциплінарних судів") мав суто технічний хара ктер, хоча ще раз підтверджував залежність діял ьності дисциплінарних судів від органів влади та
управління. Це підтверджується тим, що дисциплінарні суди про результати своєї діяльності звіт ували за належністю: Головний Дисциплінарний
Суд - Президії ВУЦВК та Народному Комісаріату
Юстиції, окружні дисциплінарні суди - Головному
Дисциплінарному Суду, Народному Комісаріату
Юстиції та окружному виконавчому комітету. З авершуючи аналіз зазначеної постанови, відзн ачимо
лише, що у наступних роках було видано ще кілька
нормативних актів [8; 9; 10], які частково змінили її
зміст, а згодом, 17 жовтня 1928 року, дисципліна рні суди були взагалі ліквідовані [11].
Висновок. У перші роки радянської влади в
Україні зазначений правовий інститут був наповнений значною кількістю перспективних пол ожень,
навіть такими, яких бракує сучасному законодавс тву про дисциплінарну відповідальність. Отже, пе ршим завданням на сучасному етапі має бути обов' язкове введення судового контролю за дисципліна рною практикою суб'єктів публічного управління.
При цьому зауважимо, що глибину такого контролю, його обсяги ще треба буде визначити. Так, у
цьому плані необхідно з’ясувати питання щодо того,
які саме дисциплінарні стягнення будуть застосов увати суди, а які - керівники суб'єктів публічного
управління; який нормативний акт буде покладено у
правовий базис інституту дисциплінарної відповід альності; хто буде мати право ініціювати початок
провадження в справі про дисциплінарний прост упок тощо. Але найскладнішим питанням усе ж залишається принципова готовність органів законод авчої та виконавчої влади до подібного кроку . І хотілося б сподіватися, що тепер у них буде більше сміливості у його вирішенні, ніж у їх попередників у
20-х роках минулого століття.
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СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ГОСПОДАРЮВАННЯ:
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕХНОПАРКІВ
Постановка проблеми. Інноваційну модель розвитку в свій час було визначено в п осланні Президента України Верховній Раді «Європейській вибір. Концептуальні основи страт егії економічного розвитку на 2002 – 2011 роки»
як другий за значенням стратегічний прі оритет
для України [1]. Мав бути встановлений процес,
яким можливо цілеспрямовано й ефективно к ерувати, не покладаючись лише на дію ринкових
регуляторів. У країні було розроблено стратегію
економічного та соціального ро звитку України
на 2004 – 2015 рр. «Шляхи європейської інтегр ації». Основою курсу, спрямованого на запров адження інноваційної мод елі розвитку країни,
стало утвердження України як високотехнолог ічної держави [2]. Так, проголошення державою
інноваційного напряму розвитку передбачає н еобхідність правового регулювання державного
управління інноваційною діяльністю. Наприкінці
минулого століття з метою підвищення ролі н ових технологій у подоланні кризових явищ у с оціально-економічному розвитку України розро блено Концепцію науково-технологічного розвитку України, яка була схвалена відпов ідною постановою Верховної Ради України [3]. В ній о сновними цілями створення технопарків зокрема
визначено сприяння переходу вітчизняної пр омисловості на інноваційний шлях розвитку; зб ереження в перехідних умовах науково-технічного потенціалу та його спрямованість на подолання кризових явищ в економіці; розробка,
впровадження у виробництво та випуск висок отехнологічної наукомісткої конкурентноздатної
продукції. Для створення та широкого застос ування конкурентоспроможних на світовому ри нку нових технологій та наукової продукції, посилення впливу інноваційних чинників на стру ктурну переорієнтацію господарства країни було
прийнято Закон України «Про спеціальний р ежим інвестиційної й інноваційної діяльності те хнологічних парків» [4] з його наступними змін ами [5-8], які відбулися з часів після його прий няття. Цей закон за допомогою загального закон одавства регулює господарську діяльність з ур ахуванням особливостей, установлених спеціальним законодавством. В умовах спеціального р ежиму господарювання пріоритет м ають спеціа52

льні нормативно-правові акти, що відображають
специфіку певного виду спеціального режиму го сподарювання. Для досягнення поставлених цілей
держава використовує різні правові засоби, а с аме:
встановлення обмежень, надання різного роду з аохочень, застосування в сукупності обмежень і з аохочень. Використання різних правових засобів дає
можливість сполучати інтереси держави й суб'єктів
господарювання. З іншого боку, встановлення сп еціального режиму господарювання дає можливість
досягти ефективності реалізації норм права в тих
галузях діяльності або на тих територіях, де заг альновстановлені норми права не сприяють дося гненню поставлених цілей.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Робіт економіко-управлінської спрямованості ,
присвячених проблемам технопар ків, в науковій
літературі досить багато (див., наприклад, праці
автора [9,10]). Однак в юридичній літературі
публікацій щодо адміністративно -правового
регулювання технопарків небагато, з яких визначимо [11-15]. Праць, присвячених дослідженню спеціального режиму господарювання
технопарків ще менше. Варто відзначити дослідження О. Сімсон [16], а також монографію С.
Смеричевського та Д. Висоцького [11], де в одному з розділів розглянуті проблеми спеціального
режиму господарювання технопарків. Однак оби дві роботи розглядають стару редакцію Зак ону
України "Про спеціальний режим інноваційної ді яльності технологічних парків", який суттєво відрі зняється від нової редакції цього Закону. Крім того,
у 2005 році слово «інвестиційний» у всіх відмінках
з тексту Закону було виключено через поширення
пільг на реалізацію інноваційного проекту без і нвестиційної складової в самому проекті.
Мета статті полягає в дослідженні та в
з’ясуванні можливостей спеціального режиму го сподарювання для технопарків у останній редакції
Закону, прийнятій у 2006 році [8], а також можливих перспектив його розвитку в майбутньому з
урахуванням технологічних змін у світі.
Виклад основного матеріалу. В Законі [8]
прописано, що технопарком є юридична особа або
група юридичних осіб, що діють відпові дно до договору про спільну діяльність без створення юр идичної особи та без об'єднання вкладів з м етою
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створення організаційних засад виконання проектів
технологічних парків з виробничого впровадження
наукомістких розробок, високих технологій та з абезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції.
Далі потрібно встановити таке визначення
як спеціальний режим господарювання техноп арків. У тому же Законі прописано, що спеціал ьним режимом інноваційної діяльності є правовий
режим, який передбачає надання державної пі дтримки щодо стимулювання діяльності техноп арків, їх учасників та спільних підприємств при
реалізації проектів за пріоритетними напрямами
діяльності технопарків. Як вже було відзначено,
учасниками технологічного парк у встановлені
юридичні особи — суб'єкти наукової, науково технічної, підприємницької діяльності, що укл али між собою договір згідно з Законом [8]. Сп ільне підприємство — це підприємство, створене
для виконання проектів технологічн ого парку,
одним із засновників якого є технологічний парк
або учасник технологічного парку, а і ншими —
резиденти чи нерезиденти, сумарний внесок яких
до статутного фонду становить суму в націон альній валюті, еквівалентну не менше 50 000 д оларів США. На відміну від перших редакцій Закону, з останньої редакції [8] виключено дочірні
підприємства. В первинному вигляді дочірні пі дприємства визначені як підприємства, що ств орюється технологічним парком для вик онання
інноваційних проектів і випуску іннов аційної
продукції, єдиним засновником і власником якого є технологічний парк [4 -7]. В останню редакцію Закону вони вже не потрапили.
Як відомо [7], в 2004 році введено морат орій на діяльність нових технопарків до 1 сі чня
2005 року. Закон України «Про внесення змін у
закон України «Про державний бюджет на 2005
рік» і у деякі інші законодавчі акти Укра їни»
спеціальний режим діяльності технопарків фа ктично був усунений. Лише в 2006 році Зак оном
України [8] спеціальний режим діяльності те хнопарків був частково поновлений, але вже в і ншому вигляді, про що мова буде далі.
Однак проекти нових технопарків досі ще
не пройшли державну реєстрацію, а відповідно ,
не мають спеціального режиму господарювання.
Зазначимо, що спеціальний режим госп одарювання розповсюджується лише на техноп арки, перелік яких міститься в преамбулі вказан ого Закону. З часів прийняття Закону [4] він зна чно розширився. Майже при кожній новій реда кції Закону в преамбулі з’являлися назви нових
технопарків. За останньою редакцією З акону [8]

(див. редакцію Закону від 12.01.2006 р.) в нього
входять 16 технопарків. Це такі: «Напівпрові дникові технології і матеріали, опт оелектроніка та
сенсорна техніка» (м. Київ). «Інститут електр озварювання імені Є.О. Патона» (м. Київ), «Інст итут технічної теплофізики» (м. К иїв), «Київська
політехніка» (м. Київ), «Інтелектуальні інформ аційні технології» (м. Київ), «Укрінфотех» (м. К иїв), «Еко-Україна» (м. Донецьк), «Наукові і учб ові прилади» (м. Суми), «Тек стиль» (м. Херсон),
«Ресурси Донбасу» (м. Д онецьк), «Український
мікробіологічний центр синтезу і нових технологій» (УМБІЦЕНТ) (м. Одеса), «Яворів» (Львівс ька область), «Машинобудівні технології » (Дніпропетровськ). Ст. 4 Закону України [8] вказує,
що підставою для державної реєстрації техноп арку є його включення до вже згаданого переліку
в преамбулі Закону. За вказаним Законом спеці альний режим інноваційної діяльності для техн опарків запроваджується строком на 15 років і діє
при виконанні проектів технопарку ( ст. 3).
Ст. 6 и 7 Закону [8] передбачає фінансову
підтримку проектів та цільові субсидії ( податкові пільги) для технопарків, їх учасників та спіл ьних підприємств. Так, на відміну від попередніх
редакцій, в останній установлено, що для фінансової підтримки проектів технопарків запров аджується бюджетна програма підтримки діял ьності технопарків. Для реалізації їх проектів щорічно в Державному бюджеті України за бюдж етною програмою підтримки діяльності технопа рків визначаються кошти, що спрямовуються на:
повне або часткове (до 50 відсотків) безвідсотк ове кредитування (на умовах інфляційної індекс ації) проектів технопарків; повну або часткову
компенсацію відсотків, сплачуваних виконавц ями проектів технопарків комерційним банкам та
іншим фінансово-кредитним установам за кред итування проектів технопарків.
Порядок надання фінансової підтримки
технологічним паркам, їх учасникам та спільним
підприємствам для реалізації проектів технопа рків встановлюється Кабінетом Міністрів України
відповідно до закону. Однак на 2008 рік це ф інансування відбулося за остаточним принципом,
тобто було скорочене за суб’єктивних причин.
За ст. 7 цільові субсидії надаються держ авою для реалізації проектів технопарків технол огічним паркам, їх учасникам і спільним підприємствам, що виконують проекти технопарків, у
вигляді: звільнення від ввізного мита при вв езенні в Україну для реал ізації проектів технологічних парків нових устаткування, обладнання та
комплектуючих, а також матеріалів, які не вир о-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 402. Правознавств о.

53

Спеціальний режим господарювання: адміністративно -правове регулювання технопарків

бляються в Україні; податкового векселя на суми
податкового зобов'язання, що нараховуються
згідно із Законом України «Про податок на дод ану вартість» при імпорті нових устаткування,
обладнання та комплектуючих, зі строком пог ашення на 720-й календарний день, а при імпорті
матеріалів, які не виробляються в Україні, зі
строком погашення на 180 -й календарний день з
дня надання векселя органу мит ного контролю;
суми податку на прибуток, одержаного при ре алізації проектів технопарків, нарахованого в п орядку, встановленому Законом України «Про
оподаткування прибутку підприємств». Зазначені
суми податків, що нараховуються при виконанні
проектів технологічних парків, технопарки, їх
учасники та спільні підприємства не перерах овують до бюджету, а зараховують на спеціальні
рахунки технопарків, їх учасників та спільних
підприємств у строки, встановлені Законом
України «Про порядок погаше ння зобов'язань
платників податків перед бюджетами та держа вними цільовими фондами» та іншими законода вчими актами. При цьому на спеціальні рахунки
учасників технологічних парків та спільних пі дприємств, які є виконавцями проектів технопа рків, зараховуються 50 відсотків зазна чених сум
податків, а решта 50 відсотків зазначених сум
зараховуються на спеціальний рахунок керівного
органу відповідного технопарку. Порядок зар ахування сум податків на спеціальні рахунки те хнологічних парків, їх учасників і спільних підприємств, порядок використання коштів цільових субсидій та порядок контролю за їх викори станням установлюються Кабінетом Міністрів
України. Керівним органом технопарку має бути
юридична особа — один з учасників технопарку,
який від імені учасників технопарку відкриває
спеціальний рахунок технологічного парку і на
якого за договором покладені функції поточного
керівництва діяльністю технопарку, у тому числі
щодо оформлення проектів технопарку, викори стання в установленому цим Законом порядку ко штів спеціального рахунку технопарку, контролю за
використанням коштів спеціальних рахунків уча сників технопарку, перевірки та підготовки проп озицій щодо внесення змін або припинення вик онання проектів технопарку, підготовки звітів про
діяльність технопарку, представлення інтересів
учасників технопарку в органах державної влади та
органах місцевого самоврядування, укладання ві дповідно до законодавства договорів від імені те хнопарку, та інші функції відповідно до договору.
Відповідно до ст. 8 Закону [8] , кошти цільових субсидій, у тому числі суми податку на
54

прибуток, одержаного від виконання проектів у
спеціальному режимі господарювання , технопарки, їх учасники та спільні підприємства зарах овують на спеціальні рахунки і використовують
указані суми виключно на науково -технічну діяльність, розвиток власних науково -технологічних і дослідницько-експериментальних баз.
Зараховані на спеціальні рахунки технопарків, їх
учасників та спільних підприємств кошти ціль ових субсидій використовуються технологічними
парками, їх учасниками та спільними підп риємствами при реалізації проектів технопарків на:
проведення наукових, науково -дослідних та дослідно-конструкторських робіт за пріоритетними
напрямами діяльності технопарків; створення,
розвиток, модернізацію та реконструкцію
науково-технологічних, експериментальних та
дослідно-промислових дільниць, у тому числі на
інструменти, обладнання та устаткування, що
використовуються для цілей інноваційної діял ьності; підготовку конструкторської та технолог ічної документації, технічних умов, технічних
проектів та витрати на підготовку виробництва
інноваційної продукції; патентування розробок,
придбання прав на об'єкти права інтелектуальної
власності (патентів, ліцензій на використання
винаходів, корисних моделей, промислових зра зків, ноу-хау тощо); накладні та поточні витрати
(на матеріали, технічне забезпечення тощо), що
виникають у ході інноваційної діяльності; пр идбання обладнання, устаткування та інших зас обів виробництва, пов'язаних з впровадженням
інновацій; науково-організаційну діяльність к ерівного органу технопарку, проведення та участь
у роботі наукових, науково -технічних конференцій, семінарів та виставок, публікацію результ атів наукових досліджень за пріоритетними н апрямами діяльності технопарків. Кошти ціль ових
субсидій, зараховані при реалізації проекту технопарку на спеціальні рахунки його учасників та
спільних підприємств і не використані протягом
наступних трьох місяців після закінчення строку
виконання проекту технологічного парку, підл ягають зарахуванню до Державного бюджету
України. Кошти цільових субсидій, зараховані
при реалізації проектів технологічного парку на
спеціальний рахунок технологічного парку (або
керівного органу технопарку) і не використані
протягом строку дії свідоцтва про державну р еєстрацію технологічного парку, після закінч ення
строку дії свідоцтва про державну реєстрацію
технологічного парку підлягають зарахуванню
до Державного бюджету України. Реалізація
проекту технологічного парку не може бути пі д-
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ставою для зниження податкових зобов'язань за
основним видом діяльності вик онавця цього
проекту технопарку.
Юридичний зміст і смислове навантаження
даної норми є достатньо спірним і суперечливим.
Перш за все, необхідно розібратися з питанням
про цільове використання грошових коштів, од ержаних технопарками в результаті дії пільгов ого
податкового режиму. Податківці завжди шукали
можливості звинуватити виконавців проектів
технопарку в нецільовому використанні коштів.
На відміну від Закону України «Про інн оваційну діяльність», який передбачає пільгове
оподаткування для суб'єктів госпо дарювання, що
реалізовують зареєстровані інноваційні проекти,
Закон України «Про спеціальний режим іннов аційної діяльності технологічних парків» дозволяє
використовувати засоби, одержані в результаті
виконання інноваційних проектів і подальшого
звільнення від оплати податку на прибуток, лише
на фінансування наукової і науково -технічної
діяльності, не охоплюючи таким чином всі етапи
інноваційного циклу (зокрема, стадію впров адження науково-технічних розробок і комерці алізації інноваційного продукту, які є ве льми ємкими і ресурсозатратними). Тим більш е, що, скасувавши пільги на ПДВ, які були в редакціях З акону, прийнятих у попередні роки, законодавчо
поставлено важкі умови для виконання іннов аційних проектів через обмеж еність фінансових
можливостей. Якщо держ ава не може надати достатні фінансові умови, то навіщо обмежувати
фінансові пільги через скасування основної з
них? Про недоцільність цього кроку свідчать результати впровадження діючих інноваційних
проектів технопарків у спеціальному режимі за
останній рік. В умовах хронічної недостатності
коштів для інноваційного розвитку підтримка
наукових досліджень, пов’язаних з виконанням
проектів технопарку, будувалася фактично на
основі самофінансування, за рахунок коштів, що
акумулювалися на спеціальних рахунках технопарків під час виконання проектів в умовах сп еціального режиму господарювання.
Перелік напрямів, на фінансування яких
технопарки мають право використовувати зас оби, одержані в результаті пільгового режиму з атверджуються в існуючому в країні п орядку, в
тому числі Президією НАН України.
Ст. 9 щодо кредитів для проектів технопа рків має деякі юридичні непорозуміння, які зав ажають кредитування проектів технологічних п арків. Так, за Законом [8] (ст. 9) проекти технол огічних парків є пріоритетними для залуче ння

коштів Української державної інноваційної ко мпанії (УДІК) та її регіональних відділень. Однак
УДІК має свою розвинену структуру і власні і нноваційні проекти подібно до тих «славнозві сних
інноваційних проектів», які виконував свого часу
Державний інноваційний фонд, наступником
якого вона є. Існують законодавчі неточно сті, які
приводять до невиправданого ототожне ння між
собою таких понять, як інноваційний і науковотехнічний проект, з огляду на те, що осн овною
умовою реалізації останнього є проведення рі зного роду науково-технічних розробок і отр имання по них конкретних результатів. Виник ають юридичні підстави для надання УДІК фіна нсовою або який-небудь іншої матеріальної пі дтримки суб'єктів науково-технічної діяльності по
реалізації ними своїх «інноваційн их» проектів,
які фактично такого статусу не мають, оскільки
спочатку не націлені на проходження всіх стадій
інноваційного циклу і утворюють окрему катег орію, що іменується як науково -технічні проекти.
Звертають на себе увагу і п. 3.3 Статуту, а то чніше абз. 1, відповідно до якого УДІК кредитує і
фінансує науково-технічні і маркетингові досл ідження, конструкторсько -технологічні й інші
проектні роботи. Навіть незважаючи на те, що
кошти УДІК, що виділяються, формуються з п озабюджетних джерел, цілком логічним і обгрунтованим є твердження про недоцільність їх «ро зпилювання» на фінансову підтримку заходів, які
не мають кінцевого інноваційного результату ( за
своїм початковим цільовим спрямуванням не
можуть привести до отримання інноваційного
продукту) або взагалі не пов'язані з інноваційною діяльністю. У цілому такі та інші правові
казуси нівелювали результати діяльності УДІК.
У 2007 році Постановою Кабінету Міністрів
України Українську державну інноваційну ко мпанію перейменовано у Державну інноваційну
фінансово-кредитну установу ДІФКУ.
Контроль і відповідальність за реалізацію
проектів технопарків (ст. 12) є важливою склад овою спеціального режиму господарювання та
принциповим стержнем в адміністративно -правовому регулювання технопарків. Контроль і моніторинг за реалізацією проектів технопарків здій снює
центральний орган виконавчої влади з питань на уки в установленому Кабінетом Міністрів Укр аїни
порядку (МОН України). Технопарки, їх уча сники
та спільні підприємства здійснюють окремий бу хгалтерський та податковий облік операцій, пов'язаних з реалізацією проектів технологічних па рків.
Суми цільових субсидій, зараховані на
спеціальний рахунок технопарку, їх учасників та
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спільних підприємств і використані не за пр изначенням, підлягають стягненню до Державного
бюджету України.
У разі нецільового використання ввезених
на територію України матеріалів, устаткування,
обладнання, комплектуючих та інших товарів, не
для потреб реалізації проектів технологічних п арків, суми ввізного мита та податку на додану
вартість, що нараховуються згідно з митним законодавством України та відповідно до Закону
України «Про податок на додану вартість», пі длягають стягненню до Державного бюджету
України. При цьому платник податку зобов'яз аний збільшити податкові зобов'язання за наслі дками податкового періоду, в якому відбулося т аке порушення, на суму ввізного мита та податку
на додану вартість, що мала бути сплачена при
ввезенні на територію України таких товарів, а
також сплатити пеню, нараховану на таку суму
податків, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на
день збільшення податкового зобов'язання, за
період їх нецільового використання. Відповід альність за нецільове використання ввезених на
територію України матеріалів, устаткування, о бладнання, комплектуючих та інших товарів, а
також коштів цільових субсидій, зарахованих на
спеціальні рахунки технопарків, їх учасників та
спільних підприємств, несуть керівники техн опарків, їх учасників та спільних підприємств зг ідно із законом. У разі якщо при реалізаці ї проектів технологічних парків виявлені порушення
технопарками, їх учасниками та спільними пі дприємствами вимог ст. 7 вказаного Закону, де ржавна реєстрація таких проектів те хнопарків
скасовується за рішенням центрального органу
виконавчої влади з питань н ауки. При цьому
технопарки, їх учасники та спільні підприємства
— виконавці таких проектів зобов'язані за на слідками податкового періоду, на який припадає
скасування державної реєстрації проектів техн ологічного парку, збільшити свої податкові зоб ов'язання на суму зарахованих на спеціальний р ахунок коштів цільових субсидій з дати вини кнення такого порушення до дати прийняття р ішення про скасування державної реєстрації пр оекту технологічного парку, а також сплатити п еню, нараховану на зазначену суму, виходячи з
120 відсотків облікової ставки Національного
банку України, що діяла на день збільшення п одаткового зобов'язання.
Особливості дії законодавства України при
запровадженні спеціального режиму інноваці йної діяльності викладені в ст. 13 Закону [8]. Ві д56

носини, пов'язані з виконанням проектів техн опарків за пріоритетними напрямами діяльності
технопарків, регулюються Законом [8], а також
пов'язаними з ним іншими нормативно -правовими актами. При запровадженні спеціального р ежиму інноваційної діяльності технопа рків законодавство України з питань, урегульованих ст. 5 11, діє з урахуванням особливостей, передбач ених відповідним Законом. Важливим для спеці ального режиму господарювання технопарків є те,
що нарешті було прописано про неможливість
повтору відомих ситуацій щодо руйнування у
спеціальному режимі. Внесення змін до закон одавства не повинно погіршувати умови діяльно сті технопарків, їх учасників і спільних підприємств щодо виконання проектів технопарків у
спеціальному режимі інноваційної їх діяльності.
Висновки. Отже, існуючий спеціальний
режим господарювання за причино ї обмеженості
матеріальних коштів у виконавців проектів те хнопарків не сприяє інноваційному розвитку кра їни в цілому, залишаючи декларативним х арактер
проголошених і відомих державних док трин та
прийнятих нормативно-правових документів.
Існуючий Закон «Про спеціальний режим інн оваційної діяльності технологічних парків» п отребує вдосконалення в частині бачення можл ивостей майбутніх перспектив технопаркової ді яльності в нових технологічних умовах, що склалися у світі. Увага законодавців має бути спр ямована на розробку поліпшеного нормативного
акта з урахуванням наступних глобальних змін.
У зазначеному контексті необхідно створити
спеціалізовану державну фінансово -кредитну
установу у сфері інноваційн ої діяльності технопарків і провести формування відповідних
венчурних інститутів у країні.
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М.D. Vasуlenko
THE SPECIAL REGIME OF ENTERPRISE MANAGING: LEGAL ADMINISTRATIVE
REGULATION FOR TECHNOLOGICAL PARKS
Summary
Legislative acts for the special regime of enterprise managing for technological parks are analyzed.
The special regime for the technological park activity is legal regime foresees government support to stim ulate activity for the technological parks, their participants and joint ventures during realization of projects
under priority directions technological park activity. Special normative legal acts have priority in the cond itions of the special regime for enterprise managing. They represent the specific of certain type of such sp ecial regime. Government use different legal facilities for achieving the put aims. Establishing of the special
regime is given by possibility to achieve efficiency of realization of law norms in the branches of activity
where the general norms of law are not assisted to achieve the put aims. Such sp ecial regime is practically
realized using legislative acts. Legal interpretation of legislation is given in relation to the indicated regime.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 402. Правознавств о.

57

УДК 347.73
© 2007 р. Р.О. Гаврилюк
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПАРАДИГМАЛЬНА СКЛАДО ВА ПРАВОТВОРЧИХ
ПОМИЛОК У ПОСТРАДЯНС ЬКОМУ ПОДАТКОВОМУ ПР АВІ
Постановка проблеми. Історичний досвід
переконує, що якість правотворчості у великій
мері залежить від істинності праворозуміння
відповідного соціуму в цілому і його правотво рчої еліти особливо. Істинне праворозуміння іст отно зменшує можливість настання правотворчих
помилок і, навпаки, помилкове праворозуміння,
навіть в окремих сегментах його, цю можливість
збільшує, а не рідко й множить. Стосовно до п острадянського податкового права дана законом ірність проявляється особливо яскраво в першу
чергу на парадигмальному рівні.
Ступінь наукової розробки проблеми. Не
дивлячись на надзвичайно велику кількість рі зноманітних наукових досліджень питань пода ткового права, парадигмальна складова податк ового права фактично зовсім не досліджена, св ідомо чи неусвідомлено вченими замовчується. В
той час, як її глибоке та всебічне дослідження
стало архіважливим.
У зв’язку з цим автор ставить собі за мету
дослідити у даній статті парадигмальну складову
у правотворчих помилках в пострадянському п одатковому праві України та інших країн.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз податкового права пострадянських
держав переконує, що його сутнісні й змістовні
властивості у своїй більшості механічно запоз ичені з податкового права СРСР. Так, уже перша
Радянська Конституція, прийнята в липні 1918
року, виходила із принципу, що «фінансова пол ітика Російської Соціалістичної Федеративної
Радянської Республіки … ставить собі завданням
надати в розпорядження органів радянської
влади всі необхідні кошти для задоволення …
загальнодержавних потреб Радянської Респ убліки, не зупиняючись перед вторгненням у
право приватної власності» [7, c.210] (виділено
мною. – Г.Р.). Всі наступні Конституції СРСР
зберегли й примножили этатистскую спрямов аність доктрини й політики оподатковування. З окрема, остання Конституція Радя нської держави,
що ввійшла в історію за назвою «Конституція
розвиненого соціалізму», підкреслювала, що
«вона [держава – Г.Р.] визначає розмір податку
на доходи, що підлягають оподатковуванню» [7,
c.115]. Тобто, держава, її інтереси й потреби в и58

знавалися вищою метою й кінцевим призначенням системи оподаткування, його квінтесенцією.
Публічна природа податкових відносин у сусп ільстві при цьому спотворювалася, деформувал ася, перероджувалася, а платник податків і інст итути публічної влади протиставлялися, перетв орювалися в антагоністів.
Етатистська спрямованість всієї системи
оподаткування збереглася й у пострадянських
державах. Вона закріплена на такому ж найв ищому, конституційному рівні. Так, у статті 6
Конституції України зафіксовано, що «Державна
влада в Україні здійснюється за принципом її
поділу на законодавчу, виконавчу й судову» [6,
c.311]. Згідно ст. 75 Конституції України, єдиним
органом законодавчої влади в Україні є парл амент – Верховна Рада України [6, c.325]. Відповідно до п. 1 частини другої ст. 92 Конс титуції
України «винятково законами України встано влюються» «система оподаткування, податки й
збори» [6, c.331]. Нарешті, статтею 67 Констит уції України передбачено, що «Кожний зобов'яз аний платити податки й збори в порядку та розм ірах, установлених законо м» [6, c.324], тобто
державою.
Аналогічна пострадянській українській п одатковій доктрині податкова доктрина оподатк ування закріплена Конституцією Республіки К азахстан від 30 серпня 1995 року [5, c.167, 173,
177], Конституцією Республіки Молдова від 29
липня 1994 року [5, c.573], Конституцією Російської Федерації від 12 грудня 1993 року [6, c.19,
28, 31-33], конституціями інших пострадянських
держав. Ці конституційні положення, як правило,
одержали свій подальший розвиток і конкрет изацію в спеціальному н овітньому податковому
законодавстві. Наприклад, у ст. 2 «Відносини,
регульовані законодавством про податки й збори» Податкового Кодексу Російської Федерації
прямо вказується, що «Законодавство про пода тки
й збори регулює владні відносини (виділено мною
– Г.Р.) по встановленню, введенню й стя гненню
податків і зборів у Російській Федерації, а також
відносини, що виникають у процесі здійснення п одаткового контролю, оскарження актів податкових
органів, дій (бездіяльності) їхніх посадових осіб і
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залучення до відповідальності за здійснення податкового правопорушення» [10, c.4].
Стаття 4 ПК РФ уточнює, яким саме обр азом панує держава в податкових відносинах: «1.
Федеральні органи виконавчої влади, органи в иконавчої влади суб'єктів Російської Федерації,
виконавчі органи місцевого самоврядування, о ргани державних позабюджетних фондів у пере дбачених законодавством про податки й збори
випадках видають нормативні правові акти з п итань, пов'язаних з оподатковуванням і зборами,
які не можуть змінювати або доповнювати зак онодавство про податки й збори. Державний Ми тний комітет Російської Федерації при виданні
зазначених актів керується також митним зак онодавством Російської Федерації … 2... Міні стерство Російської Федерації по податках і зб орах, Міністерство фінансів Російської Федерації,
органи державних позабюджетних фондів вид ають обов'язкові для своїх підрозділів накази, і нструкції й методичні вказівки з питань, пов'яз аних з оподатковуванням й зборами, які не нал ежать до актів законодавства про податки й зб ори…» [10, c.5].
Точно такий же етатистський підхід до р озуміння цілей оподаткування, сутності системи
оподаткування в цілому властивий і законода вству пострадянської України. Зокрема, у чинн ому Законі України «Про систему оподаткува ння», що заміняє поки що відсутній Податко вий
кодекс України, у ст. 2 «Поняття податку й збору
(обов'язкового платежу) у бюджети й у державні
цільові фонди», зазначається: « Під податком і
збором (обов'язковим платежем) у бюджети й у
державні цільові фонди варто розуміти обов'я зковий внесок у бюджет відповідного рівня або
державного цільового фонду, здійснюваний пл атниками податків у порядку й на умовах, обум овлених законами України про оп одаткування.
Державні цільові фонди – це фонди, створені
відповідно законам України, що наповн юються
за рахунок визначених законами України пода тків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних
осіб, незалежно від форм власності, й фізичних
осіб. Державні цільові фонди включаються в
Державний бюджет України, крім Пенсійного
фонду України. Відрахування й збори на буді вництво, реконструкцію, ремонт і утримання а втомобільних доріг загального користування
України зараховуються на окремі рахунки відп овідних бюджетів і використовуються винятково
на фінансування дорожнього господарства Укр аїни в порядку, установленому Кабін етом Міністрів України. Сукупність податків і зборів (об о-

в'язкових платежів) у бюджети і у державні ц ільові фонди, що стягуються у встановлен ому
законами України порядку, становить систему
оподатковування» [1, c.77].
Тобто, очевидні факти прямої підміни з аконодавцями пострадянських держав публічного
інтересу в оподаткуванні інтересами держави,
перекручування публічної природи податкових
відносин і перетворення їх по суті у владовідн осини. Цей підхід законодавців, на жаль, знайшов,
особливо останнім часом, н еобґрунтовану, помилкову підтримку з боку конституційних судів
пострадянських держав і поки ще пануючих у
них наукових доктрин оподаткування. Роль
останніх у пострадянський період у виробленні
податкової політики відповідного соціуму, на
нашу думку, можна оцінити як визначальну.
Особливо показова в цьому сенсі еволюція пр авових позицій Конституційного Суду Р осійської
Федерації, на що вже зверталася увага в науковій
літературі [12; 19].
Спочатку КС РФ сформулював тезу про
публічно-правову сутність податкових відносин і
якийсь час дотримувався її, визначаючи тим с амим поняття істинності податкових відносин і
його правового регулювання. Зокрема, у Пост анові КС РФ «Про перевірку конституційності
пунктів 2 і 3 частини першої статті 11 Закону РФ
від 24 липня 1993 року «Про федеральні органи
податкової поліції» від 17 грудня 1996 року №
20-П відзначено, що «Податок – необхідна умова
існування держави, тому обов'язок платити под атки, закріплена в статті 57 Конституції Російс ької Федерації, поширюється на всіх платників
податків як безумовна вимога держави. Платник
податків не вправі розпоряджатися за своїм ро зсудом тією частиною свого майна, що у вигляді
певної грошової суми підлягає внеску в казну, і
зобов'язаний регулярно перераховувати цю час тку на користь держави, тому що інакше були б
порушені права й охоронювані законом інт ереси інших осіб і держави » (виділено мною –
Г.Р.) [4, c.299-300].
Ще більш очевидно про публічну природу
податкового зобов'язання говорить наступний
абзац даної постанови КС РФ: «У цьому обо в'язку платників податків … втілено публічний і нтерес всіх членів суспільства. Тому держава
вправі й зобов'язана вживати заходів по регул юванню податкових правовідносин з метою захи сту прав і законних інтересів не тільки платників
податків, але й інших членів суспільства» [4,
c.300]. Тобто, з вище викладеного очевидно, що
податкові правовідносини тлумачаться КС РФ у
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вище наведених його рішеннях як публічно правові, оскільки їхня реалізація спрямована на
задоволення публічних інтересів - інтересів усього соціуму. Держава тут розглядається як і нструмент останнього, як виконавець його волі.
Однак пізніше відбулася істотна трансфо рмація розуміння КС РФ принципу публічності
податкових відносин. Квінтесенція даної тран сформації полягає в тому, що стягнення податкі в
заради забезпечення публічних інтересів, тобто
всього соціуму, стало підмінятися тезою стя гнення податків на користь держави. І хоча на п ерший погляд ці явища тотожні, при поглиблен ому аналізі виявляються їхні субстанціональні
відмінності і навіть певні протилежності. Зокрема, в одній з наступних пост анов КС РФ вказує:
«Податки, що мають, таким чином, публічне
призначення, є необхідною економічною основою існування й діяльності держави (виділено
мною – Г.Р.), умовою реалізації нею зазначених
публічних функцій, а обов'язок платити законно
встановлені податки й збори поширюються на всіх
платників податків як безпосередня вимога Ко нституції Російської Федерації (стаття 57)» [14].
Інакше кажучи, публічність обов'язку спл ати податку, як очевидно з вище викладен ого, уже
не зв'язується з вимогою дотримання інтересів
усього соціуму, включаючи платників податків, а
визначається, як безумовне право держави зажадати податки без яких-небудь відповідних
цьому зобов'язань із його боку перед суспільс твом у цілому й платни ками податків зокрема.
Такий підхід КС РФ став набувати якості посл ідовного й типового [11], що повинно викликати,
на нашу думку, обґрунтовані тривогу й стурб ованість як у політичної еліти суспільства, так і у
відповідного наукового спі втовариства.
Правові позиції КС України з питань про
природу й цілях податкових відносин і опода ткування в цілому за роки його існування настіл ьки помітної трансформації у бік посилення ет атистських начал політики оподаткування, на
відміну від правових позицій КС РФ, про що мова велася вище, не зазнали. Проте у своїй сутно сті вони також є етатистськими. Це, зокрема, в иявляється з рішень КС України в справі про п одатки від 5 квітня 2001року № 3 -рп/2002 [17] , у
справі про оподаткування підприємств із інозе мними інвестиціями від 14 березня 2002р. № 3 уп/2002 [17, c.159-161] та ряді інших.
Досить показовим для ілюстрації розуміння
й офіційного тлумачення Конституційним Судом
України категорій «публічний інтерес» і «держ авний інтерес» є рішення КС України в справі про
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представництво прокуратурою України інтересів
держави в арбітражному суді від 8 квітня 1999р.
№ 3-рп/99. Генеральна прокуратура України у
своєму конституційному поданні просила КС
України «дати офіційне тлумачення понять «і нтереси держави», «представництво прокурора в
суді», «орган, уповноважений державою» і «ві дповідні функції в спірних відносинах» [18,
c.371]. Природно, для вирішення справи найіст отнішим, на нашу думку, було з'ясування поняття
«інтереси держави». У процесі дослідження ць ого питання КС України встано вив, що державні
інтереси закріплюються як нормами Конституції
України, так і нормами інших правових актів.
Було з'ясовано також, що інтереси держави відр ізняються від інтересів інших учасників суспіл ьних відносин. В основі перших за вжди є потреба
в здійсненні загальнодержавних (політичних,
економічних, соціальних і інших) дій, програм,
спрямованих на захист суверенітету, територі альної цілісності, державного кордону Укра їни,
гарантування її державної, економічної, інфо рмаційної, екологічної безпеки, охоро ну землі як
національного багатства, захист прав усіх суб'є ктів права власності та господарювання і т.д.
Однак замість того, щоб дослідження де ржавного інтересу завершити офіційним тлум аченням даного поняття, як того й вимагали зая вники, КС України зафіксував у констатуючій частині: «Зважаючи на те, що «інтереси держави» є
оцінним поняттям, прокурор або його заступник
у кожному конкретному випадку самостійно визначає з посиланням на законодавство, на підст аві
якого подається позов, у чому саме полягало аб о
може полягати порушення матеріальних або інших
інтересів держави, обґрунтовує у позовній заяві
необхідність їхнього захисту та вказує орган, упо вноважений державою здійснювати відповідні фу нкції в спірних відносинах» [18, c.372].
Даний підхід до офіційно го тлумачення
поняття «інтерес держави» знайшов своє прод овження й закріплення в резолютивній частині
рішення КС України з даного питання: «Прок урор або його заступник, - відзначається в абзаці
другому пункту першого рішення, - самостійно
визначає й обґрунтовує в позовній заяві, у чому
полягає порушення інтересів держави або в чому
полягає погроза інтересам держави, і ця заява,
відповідно до статті 2 Арбітражного процесуал ьного кодексу України, є підставою для поруше ння справи в арбітражному суді» [18, c.373].
Отже, те, що виявилося не під силу коле ктивам судової й наукової еліти України, було
віддано на самостійний розсуд прокурорів або
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їхніх заступників. Більше того, КС України, на
нашу думку, методологічно помилково їх зоріє нтував даним своїм рішенням, пр отиставивши
«державний інтерес» і «інтереси громадянина», а
також інтереси «підприємств, установ і організ ацій не залежно від їхнього підпорядкування й
форм власності» [18, c.370, 373]. Адже саме із
сукупності публічної частини інтересів останніх
як складових частин соціуму й складається пу блічний інтерес, містячи в собі й і нтерес держави.
У держави можуть бути як публічні, так і не пу блічні інтереси.
Пануючій в пострадянських державах на уковій доктрині оподаткування також властиві
домінування етатистських підходів, підміна публічного інтересу інтересом державним, тотальне
протиставлення держави платникам податків.
Зокрема, представник цього наукового співтов ариства в Україні Н.П.Кучерявенко, перу якого
належить шеститомний «Курс податкового пр ава», пише: «Специфічність сфери реалізації пу блічної зацікавленості припускає виділення й п одаткового публічного інт ересу. Навряд чи тут
необхідна детальна аргументація (??? – Г.Р.),
оскільки нереалізований такий інт ерес буде
означати підрив самих основ держави й факти чно неможливість її існування» [8, c.28]. Відразу
ж після цього він уточнює своє розуміння пода ткового публічного інтересу: «Реалізація податк ового публічного інтересу припускає виділення в
якості його носія не тільки держави, - пише
Н.П.Кучерявенко. – Здійснення влади у сфері
оподаткування забезпечується не стільки діями
держави, скільки реалізацією компетенції спец іально створених державою органів. Саме вони й
реалізують дії, спрямовані на досягнення податк ового публічного інтересу. У цьому випадку можна
говорити, - резюмує він, - про збіг інтересів держави і цих органів, які, властиво, та ств орені для його
досягнення» [8, c.28]. Тобто, очевидна повна підміна публічного податкового інтересу податковим
інтересом держави і його органів.
Для більше адекватного й повного сприйняття його підходу до розуміння співвідношення
публічного податкового інтересу й державного
податкового інтересу вважаємо за доцільне пр ивести ще одне висловлювання Н.П.Кучерявенка:
«Податкове право припускає реалізацію вик онання податкового обов'язку, виходячи із при нципу єдності зобов'язаної особи, певне протиставлення держави й платників податків » [8,
c.26] (виділено мною – Г.Р.). Вінчає аналіз
Н.П.Кучерявенком мети і сутності оподаткува ння, співвідношення в ньому публічних, держа в-

них і часток інтересів наступне твердження авт ора: « …Реалізація суб'єктивного права предста вників пануючої сторони податкових ві дносин
спрямована на забезпечення їхніх інтересів, що
виражають, насамперед, інтерес держави – формування дохідних частин бюджетів, т оді як суб'єктивне право зобов'язаних осіб також
спрямовано на реалізацію цієї мети, що, о днак, виражає не їхні інтереси, а інтереси п ануючого суб'єкта» [8, c.435] (виділено мною. Г.Р.). М'яко кажучи, це не просто рафінований, а
шалений етатизм у дії. То бто, у пануючій в цей
час фінансово-правовій доктрині України держ ава в податкових правовідносинах соціуму ро зглядається не як засіб, не як інструмент їхнього
забезпечення, а як кінцева, найвища мета цих
відносин.
Не можемо відмовити собі в задоволенні
навести справедливу реакцію на останнє тве рдження Н.П.Кучерявенка метра пострадянської
російської
теорії
фінансового
права
С.В.Запольського: «Діючи в чужому, більше т ого, протилежному власному, інтересі й, відпові дно, із протилежним суб'єктивним правом, пла тник податків, як мені уявляється, - резюмує він, перестає бути суб'єктом права або, принаймні,
повинен бути позбавлений дієздатності – він стає
небезпечний для самого себе! Тим ч асом
Н.П.Кучерявенко анітрошки не згущає фарби,
він просто розшифровує систем у цінностей, що
гіпотетично виникає у сфері оподаткування, з аснованого на владі й підпорядкуванні, що вих одить цілком з інтересів пануючого суб'єкта, тобто держави» [2, c.127].
Природно, яке в чому із С.В.Запольським
погодиться складно, насамперед, з підтр имкою
ним твердження Н.П.Кучерявенка та всіх інших
прихильників цієї наукової школи про протил ежність інтересів платника податків і публічного
суб'єкта - держави - одержувача податків. Але в
основному С.В.Запольський повністю правий підміна публічного інтересу в оподаткуванні хибно зрозумілим державним інтересом теоретично
помилкова, шкідлива для практики і політики
оподаткування та історично безперспективна. На
жаль, С.В.Запольський не представляє в цей час
пануючої теоретичної доктрини оподаткування в
пострадянській Російській Федерації. Вище в икладений його підхід до оподаткування, на нашу
думку, відкриває швидше за все завтрашній день
російської теорії фінансового права.
Як і в Україні, у РФ в цей час продовжує
залишатися домінуючою етатистська парадиг ма
оподаткування. Показова в цьому сенсі моногр а-
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фія Г.В.Петрової «Загальна теорія податкового
права», задумана нею як узагальнення найпош иреніших і сприйнятих у РФ пострадянських те оретичних підходів до оподаткування та «інтегр ування комплексу правових про блем податкового
регулювання в межах більш загальної концепції»
[13, c.8]. У цій монографії Г.В.Петрова в підро зділі із символічною назвою «Концептуальне
осмислення бюджетної та податкової правової
теорії, що розглядає податки у складі суспільної
публічної власності (бюджету)», дійшла висно вку, що «Конституція РФ не пов' язує податки з
державними видатками та їхнім розподілом по
рівнях бюджетів. Податки самі по собі не пов инні бути первинні стосовно видатків бюджету, досить резонно стверджує вона, - оскільки державні видатки повинні визначати дійсні под атки в державі (виділено мною. Це навіть зовсім
інший підхід до питання. – Г.Р.). Проблема зменшення податкового тягаря пов'язана не стільки
зі зниженням податків як таких, скільки зі скор оченням видатків держави» [13, c.31]. Ні про які
істинно публічні потреби та інтереси навіть не
згадується. Наведені вище висловлювання - це не
особиста точка зору Г.В.Петровой, а позиція п ануючого в пострадянській російській теорії п одаткового права наукового співтовариства .
Отже, опорною конструкцією пострадянс ького податкового права України, РФ, інших де ржав продовжує залишатися перенесена з радя нського минулого однобока, ієрархічно влаштов ана, патерналістськи забарвлена його етатистська
парадигма. Ця парадигма виходить із розуміння
податкового права як винятково державно орг анізованої волі. Етатистська парадигма оподатк ування стверджує, що податки - атрибут лише
держави, що їхнє виникнення та існування, а т акож виникнення та існування податкового права
обумовлені тільки державою, що єдиним призначенням податкового права є винятково забезпече ння фінансових інтересів держави. Тобто, етатис тський підхід до податкового права як в инятково
права держави вилучати у свою власність, вла сність приватних осіб неминуче трансформуєть ся в
однобоке розуміння та реалізацію його винятково,
як сукупності позитивних податково -правових
норм, що виражають і захищають інтереси наса мперед і головним чином держави.
Чи узгоджується такий підхід з основними
конституційними парадигмами суспільного прогресу, у тому числі конституційним правороз умінням пострадянських держав? Зокрема, у ста тті 2 Конституції Російської Федерації, виклад еній у главі 1 «Основи конституційного ладу»
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розділу першого стверджується: «Людина, її
права та свободи є вищою цінні стю. Визнання,
дотримання та захист прав і свободи людини та
громадянина – обов'язок держави» [6, c.18].
Ще більш змістовно та глибоко цей підхід
знайшов своє втілення у статті 3 Конституції
України, викладеній також у розділі першому
«Загальні положення» Основного Закону держ ави та суспільства. «Людина, його життя та зд оров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною ці нністю. Права та свободи людини та їх гарантії
визначають зміст та спрямованість діяльності
держави. Держава відповідає перед людиною за
свою діяльність. Утвердження та забезпечення
прав і свобод людини є головним обов'язком
держави» [6, c.310].
У пункті 1 статті 1 Конституції Республіки
Казахстан, також розміщеної в розділі 1 «Загал ьні положення» Основного Закону країни, зафі ксований такий же підхід: «Республіка Казахстан
утверджує себе демократичною, світською, пр авовою та соціальною державою, вищими цінно стями якої є людина, її життя, права та свободи»
[5, c.166]. Цей же підхід знайшов своє втілен ня і
у більшості інших конституцій пострадянських
держав. Тобто, на рубежі другого та третього
тисячоліть у пострадянських державах змінилася
системоутворююча доктрина суспільного розв итку з державоцентристської на людино центр истську, що не може не вплину ти і на зміну доктрини оподаткування.
Людиноцентристська доктрина оподатк ування є класичним постмодерном у даній сфері
суспільних відносин і насамперед проявилася в
соціалізації, гуманізації цілей і методів опода ткування. Вона стала закономірним наслідком
появи нового покоління конституцій держав св іту - соціально-інструментальних демократичних
моделей сучасних конституцій. Однак, як пер еконує суспільна практика, на противагу етатис тській доктрині оподаткування, вона стала іншою
крайністю - протиставленням індивідуальних
інтересів індивідів їхнім публічним інтересам,
певною підміною публічних начал по суті прив атними началами. Відповідно до людиноцентр истської доктрини оподаткування податкові надходження бюджетів держав, що призначалися р аніше винятково для задоволення потреб, властивих
державі, залишаючись де-юре ще у власності держави, фактично трансформувал ися в надбання
громадянського суспільства, у все більшій мірі ст али набувати рис інструмента цього суспільства для
задоволення його публічних потреб.
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Цей історичний поворот в оподаткуванні
вперше знайшов своє конституційне закріплення
ще в 1946 році у Франції. Зокрема, у пункті 10
Преамбули Конституції Французької Республіки
цього року стверджується: «Нація забезпечує
(виділено мною - Г.Р.) особистості та родині необхідні умови для їхнього розвитку». А в наст упному пункті 11 цей підхід знайшов свій под альший розвиток: «Вона гарантує всім ...охорону
здоров'я, матеріальне забезпечення, відпоч инок і дозвілля. Усяка лю дська істота, що за
віком, фізичним або розумовим станом, економічним становищем нездатна працювати, має
право одержувати від суспільства кошти, н еобхідні для свого існування» [6, c.431] (виділено
мною - Г.Р.). У статті 1 нині чинної Конституції
п'ятої Французької Республіки від 4 жов тня 1958
року ці положення синтезовані в принципово
важливу та надзвичайно містку формулу соціальної держави [6, c.411].
Такі ж або близькі до них вимоги були з афіксовані в більшості конституцій держав Євр опи та Америки, прийнятих у другій половині XX
століття. Однією з останніх у цьому ряду за ч асом прийняття є Конституція Фінляндії від 11
червня 1999 р. Зокрема, в § 88 «Різні вимоги до
держави» Основного Закону Фінляндії відзнач ається: «Кожний, незалежно від державного б юджету, має право на одержання від держави з аконних коштів, необхідних для нього або для
неї» [6, c.390]. Причому на відміну від Радянс ької держави, всі конституції якого переважно
тільки декларували гуманні соці альні цілі цієї
держави, але не здатні були гарантувати їхню
реалізацію на практиці, соціаль но орієнтовані
конституції цивілізованих держав Заходу ці цілі
не тільки проголосили, але і забезпечили, т ому
що в даних країнах уже давно діють механізми
політичної та соціальної відповідальності держ ави за свою політику.
Проте величезний історичний досві д
(більш ніж піввіковий у демократичних державах
Заходу та більш ніж сімдесятирічний у СРСР)
переконливо продемонстрував, що людиноцен тристська доктрина оподаткування, маючи своїм
основним інструментом «державу загального
благоденства» (Welfare State) у бу дь-якій її формі
- ліберальній, соціал-демократичній, корпоративній або навіть соціалістичній - не здатна протягом тривалого часу залишатися ефективною. Породжуване нею соціальне утриманство різко зн ижує, а нерідко й усуває зовсім реальну мот ивацію
до суспільно корисної праці, знецінює всі інші
стимули прогресивного розвитку суспільс тва. Крім

того, завищені, несправедливі та неправомірні с оціальні претензії індивідів до держави та суспіль ства з неминучістю обертаються знову ж непомі рним ростом податкового пресу, втечею праці і капіталу із країни, економічним і соціальним занеп адом суспільства, нерідко повним його крахом.
Глибоко та всебічно проаналізувавши ці
процеси, директор Центру досліджень міжнар одної торгівлі при Інституті Катона в США
А.Б.Ліндсі аргументовано резюмував: «В останні
два десятиліття уряди різних країн зіштовхнул ися із серйозними економічними хворобами - як у
формі гострої кризи, так і у вигляді хронічно н изької ефективності, - породженими десятиліттями дисфункціональної антиринкової політики. У
відповідь на ці недуги уряди послабили держа вне втручання в економіку та розширили простір
ринкової конкуренції» [9, c.11]. А завершує свою
думку відомий учений насту пними словами:
«Світ тільки починає переборювати флірт із д омінуванням держави в ек ономіці, що тривав ціле
сторіччя» [9, c.12].
Ретельний науковий аналіз етатистської та
людиноцентристської парадигм оподаткування
виявляє, що за зовнішньою їхньою протилежні стю прихований цілий ряд спільних субстанці ональних рис. Це, насамперед, повний від рив і
протиставлення в обох випадках приватного і п ублічного начал в оподаткуванні - у першому випадку домінуючим і системоутворюючим прог олошується публічне начало, у другому, навпаки,
приватне. По-друге, в обох доктринах ствердж ується методологічно помил кове, теоретично неспроможне та практично шкідливе відторгнення
публічного інтересу від індивіда, винесення ць ого інтересу за межі індивідуального інтересу і
протиставлення його останньому. По -третє, і
етатистська, і людиноцентристська доктрини
оподаткування однаково, тільки із протилежних
висхідних позицій визначають державу як дж ерело публічного інтересу, приписуючи їй тим
самим не іманентні якості.
Саме в площині успішного вирішення в ищевикладених основних проблем теорії та пра ктики оподаткування і переб уває, на нашу думку,
ще невідома, але вкрай необхідна та затребувана
практикою суспільного розвитку доктрина под аткового права майбутнього. Не випадково на р убежі другого і третього тисячоліть у констит уційній податковій доктрині держав матеріаліз увалася та одержала динамічне поширення ідея
Work-fare state - держави, що сприяє праці, а не
тільки перерозподіляє ВВП і національний дохід
у свою користь за допомогою податкового і н-
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струментарію. Ця держава зобов'язується зад овольняти тільки основні потреби індиві да, націлює всіх споживачів суспільних благ на пропо рційну участь у їхньому створенні. Зокрема, у п ояснювальній записці до Конституції Перу 1993
року її розроблювачами підкреслюється, що
держава бере на себе тільки турботу про о сновні
потреби соціальних співтовариств, а індивід сам
турбується про себе й про свою родину [20,
P.18]. Параграф 110 Конституції Норвезького
Королівства в редакції Закону від 5 травня 1980
року стверджує: «В обов'язок державних органів
ставиться створення умов для того, щоб кожний
здатна до праці людина могла забезпечувати собі
утримування своєю працею» [5, c.671].
Ще послідовніше та чіткіше сформульовані
ці цілі у Союзній Конституції Швейцарської Ко нфедерації від 18 квітня 1999 року. Так, у статті 6
«Індивідуальна і суспільна відпо відальність» частини першої «Загальні положення» даної Конституції зазначено: «Кожна особа відповідальна
за себе саму та сприяє за своїми можливостями
вирішення завдань у державі і суспільстві» [6,
c.538]. Стаття 12 «Право на допомогу у випадках
тяжкого становища» частини другої «Основні
права, цивільні права та соціальні цілі» Конст итуції Швейцарії визначає: тільки «Той, хто п отрапляє у важке становище і не в змозі піклув атися про себе, має право на допомогу та обслуг овування і на кошти, необхідні для гідн ого людини існування» [6, c.539]. А стаття 41 однойменної глави 3 «Соціальні цілі» частини другої Ко нституції Швейцарії вимагає: «Союз і кантони на
додаток до особистої відповідальності та приватної ініціативи виступають за те, щоб: ...d) працездатні могли покривати свої видатки на життя
завдяки праці на співставних умовах...4. Із соці альних цілей не можуть виводитися ніякі безпос ередні претензії на державні послуги» [6, c.543].
Тобто, демократичні ринкові трансформації
суспільств у другій половині XX - початку XXI
століть висунули нові вимоги до правового рег улювання оподаткування, уточнивши насамперед,
його цілі та інструменти, суб'єктний склад і
зміст. Цивільне суспільство у все більшій мірі та
усе очевидніше перетворюється з об'єкта в с уб'єкт податкової політики, а державі повертається, але вже на іншому щаблі історичного розвитку, її роль інструмента суспільства в пода тковій політиці. Індивід з його приватними та
публічними потребами природно виявляється в
центрі податкових правовідносин.
Нам уявляється, що саме з позицій потр ебового підходу можна успішно розв'язати всі о с64

новоположні проблеми теорії та практики пода ткового права, природно зістикувати, здавалося б,
не поєднувані в принципі приватні та публічні
інтереси платника податків. У вітчизняній юри спруденції цей методологічний прийом уперше
був застосований і описаний у середині вісімд есятих років XX сторіччя П.М.Рабиновичем. Він
був інтерпретований ним як виявлення об'єкти вних історично зумовлених певних потреб суб'є ктів суспільних відносин та встан овлення ролі,
функції (як потенційної, так і реальної) тих або
інших предметів, явищ у задоволенні таких п отреб [15, c.10; 16].
Стосовно оподаткування потребовий підхід
дозволяє розділити всі потреби індивіда - платника податків на приватні та публічні: пр иватні
для кожного платника податків відрізняються
строго індивідуальним або, у крайньому випа дку, груповим характером, а публічні потреби н осять загальний характер, вони об'єктивно власт иві і вкрай необхідні якщо не кожному, то надзвичайно широкому колу індивідів, усвідомлені та
загальноприйняті цими індивідами. Це насамп еред
потреби в захисті суверенітету відповідного спі втовариства, обороні його від усіляких зовн ішніх і
внутрішніх ризиків та погроз, у створенні і підтр имці належної інфраструктури співтов ариства, насамперед, держави, у забезпеченні формально рі вних для всіх стартових життєвих умов через заг альну доступну освіту, охорону здоров'я та інше.
Було б не тільки не продуктивним, а в б ільшості випадків просто неможливим створити
кожному індивідові для себе за рахунок тільки
своїх можливостей належний рівень публічних
послуг, якісно задовольнити свої публічні потр еби. Це можливо лише шляхом об'єднання зусиль
всіх індивідів співтовариства на умовах форм альної та фактичної рівності їх перед оподаткуванням. Тобто, податки йдуть не на задоволення
вигаданих правомірних власних інтересів держ ави
- таких попросту немає і ніколи не було (були і з алишаються тільки неправомірні інтереси вс іляких
суспільних груп і верств, видавані ними за держа вні). Податкові надходження необхідні для задоволення публічних інтересів індивідів, їхніх окремих
співтовариств і відповідного соціуму в цілому.
Це дозволяє нам запропонувати як вихід із
тупика, що склався на рубежі XX-XXI століть у
теорії податкового права, егалітарну (інструментально-потребову) концепцію податкового
права. Вона принципово відрізняється від етат истської та людиноцентристської доктрин опода ткування насамперед тим, що не протиставляє
платника податків і відповідний публічний с у-
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б'єкт - одержувача податкових надходжень, а виходить із діалектичної єдності приватних і пу блічних інтересів індивідів-платників податків.
Публічний суб'єкт, у тому числі держава, з поз ицій цієї концепції, не має у податковому праві
власних інтересів, а виступає інструментом зді йснення публічних інтересів окр емих індивідів,
їхніх співтовариств і соціуму в цілому. Носіями
публічного інтересу, як і приватного, є винятк ово індивіди-платники податку. Отже, квінтесе нція егалітаризму з позицій запропонованої н ами
концепції складається не в с пробах еклектичного
об'єднання неспівставних, чужорідних начал, а в
сполученні двох сторін єдиного начала - природних потреб індивіда, їх індивідуальної для кожного і загальної частин. Інструментальний хара ктер
концепції вказує на те, що вона є свого роду інструментом, мірилом виявлення, групування та
зіставлення різних груп інтересів індивідів, їхніх
співтовариств і соціуму в цілому. Суб'єктом т акого
виміру в податковому праві є, відповідно до Ко нституції України, конституцій переважної більшо сті інших держав світу, винятково законодавець,
тобто, вищий представницький орган держави, що
формується та контролюється тим же соціумом.
Висновки. 1. Пануючу нині в постсоціалі стичних країнах доктрину та політику оподатк ування, виходячи з вищевикладеного, варто оц інити як помилкову, не відповідну істинній пу блічній природі податку та податкового зобов' язання, що суперечить фундаментальній людин оцентристській спрямованості конституцій пос традянських держав. Причому основою помилк овості створюваного податк ового законодавства
пострадянських держав є саме його парадигм альна складова. Вона націлює законодавця на п омилковий шлях податкової правотворчості та
наступного правозастосування, визначає біл ьшість недоліків податкового законодавства.
2. Як вихід із тупика в теорії п одаткового
права, що склався на рубежі другого та третього
тисячоліть, ми пропонуємо егалітарну (інстр ументально-потребову) концепцію податкового
права. Вона принципово відрізняється від етат истської і людиноцентристської доктрин опода ткування, насамперед, тим, що не протиставляє
платника податків та відповідний публічний с уб'єкт - одержувача податкових надходжень, а в иходить із діалектичної єдності приватних і пу блічних інтересів індивідів -платників податків.
Публічний суб'єкт, у тому числі держава, з поз ицій цієї концепції, не має у под атковому праві
власних інтересів, а виступає інструментом зді йснення публічних інтересів окремих індивідів,

їхніх співтовариств і соціуму в цілому. Носіями
публічного інтересу, як і приватного, є винятк ово індивіди-платники податку. Отже, квінтесенція егалітаризму з позицій запропонованої нами
концепції складається не в спробах еклектичного
об'єднання непорівнянних, чужорідних начал, а в
сполученні двох сторін єдиного начала - природних потреб індивіда, їх індивідуальної для кожного та загальної частин. Інструментальний х арактер концепції вказує на те, що вона є свого
роду інструментом, мірилом виявлення, груп ування та зіставлення різних груп інтересів інд ивідів, їхніх співтовариств і соціуму в цілому. С уб'єктом такого виміру в податковому праві є,
відповідно до Конституції України, конституцій
переважної більшості інших держав світу, виня тково законодавець, тобто, вищий представниц ький орган держави, що формується та контрол юється тим же соціумом.
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PARADIGMATICALLY CON STITUENT OF RIGHT’S ERRORS IN A POST-SOVIET TAX LAW
Summary
In the article grounded necessity of change of etatiskoy paradigm of taxation on egalitarn his paradigm
which puts in the centre of all legal relationships concerning taxation of taxpayer. Public subject, in that number
the state, from positions of this paradigm, does not have in a tax right for own interests, but comes forward the
instrument of realization of public intere sts of separate individuals, their concords and society, on the whole. The
transmitters of public interest, as well as private, individuals – payers of tax are exceptionally.
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ПРЕЗУМПЦІЇ У ПРАВОВІЙ КОНСТРУКЦІЇ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ
Постановка проблеми. Презумпції є одним із засобів юридичної техніки і використов уються в праві тоді, коли інші засоби для врег улювання суспільних відносин не можуть бути
застосовані, або їх використання не дасть очік уваного результату. Пов’язано це з наявністю в
праві ситуацій невизначеності, недоведеності
при вирішенні спорів. Пояснюється це утрудне нням пізнання деяких обставин, зокрема, що ві дносяться до суб’єктивної сфери особи – вини,
добросовісності, розумності… Разом з тим, зак онодавство пов’язує з цими обставинами важливі
юридичні наслідки, що неминуче створює для
правозастосовувача нездоланні перешкоди по їх
встановленню. На цій основі в праві завжди буде
мати місце застосування презумпцій – ймовірних
суджень про наявність чи відсутність обставин,
що ґрунтуються на зв’язку з іншими встановл еними обставинами. Тому справедлив е є висловлювання В.О. Ойгензіхта про те, що наявність
презумпцій у праві - це незаперечний факт [1,
с.9]. Відмова від закріплення юридичних прип ущень у законі може привести до різкого збіл ьшення судових припущень, крім того , існує значна ймовірність появи припущень, що характ еризуються помилкою поспішного узагальнення.
Наявність презумпцій характерна для б ільшості галузей законодавства, не є виключенням і податкове законодавство. Широке викори стання в податковому законодавстві презум пцій
пояснюється найбільшим ступенем вираж еності
в податковому праві такої ознаки права , як формальна визначеність. Адже кожен з обов’язаний
сплачувати податки і збори в порядку і розмірах,
встановлених законом, – гласить стаття 67 Конституції України. Законна форма податку пере дбачає високу ступінь формальної визначеності
обов’язків платника податків. Кожен повинен
чітко знати, які податки, збори, коли і в якому
порядку він повинен платити. Сплата податку
повинна здійснюватися тільки відповідно із законом, без застосування інших правових форм.
У зв’язку з цим виникає необхідність у дослідженні правових припущень, які викори стовуються законодавцем при конструюванні податків.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженню проблеми використання презум пцій у податковому праві, в тому числі при кон с-

труюванні податків присвячено ряд наукових
досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених
юристів-фінансистів. Особливої уваги серед них
заслуговують праці Д.В. Вінницького, М.П. К учерявенка, С.Г. Пєпєляєва та Д.М. Щокіна. О днак, за винятком монографії Д.М. Щокіна, спец іального дослідження із зазначеної проблеми не
проведено.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання визначити особливості застосування
презумпції при конструюванні прямих податків,
проаналізувати податкове законодавство України
з даного питання.
Виклад основного матеріалу. Велика кількість презумпцій у податковому законодавстві
дозволила вченим, які займаються даною проблемою, класифікувати податково -правові презумпції за найрізноманітнішими критеріями. З окрема, податково-правові презумпції прийнято
групувати за фактом закріплення в податковому
законодавстві, за можливіс тю спростування, залежно від ролі в правовому регулюванні, відп овідно до структури галузі податкового права, з алежно від елементів юридичної конструкції п одатку, при конструюванні яких використовуют ься презумпції [2, с.60-78; 3, с.266-276]. Для аналізу презумпцій, які використовуються при вст ановленні елементів юридичної конструкції под атку необхідно перш за все з’ясувати, чому зак онодавець використовує цей сп ецифічний прийом
юридичної техніки. Тобто визначити, яке фун кціональне навантаження в механізмі опо даткування виконують презумпції.
Протиріччя між намаганням держави
отримати більше податків і бажанням платника
податків сплатити менше існувало завжди. У
відповідності з законом Вагнера про ріст бюдж етних видатків податкові претензії держави нам агаються постійно зростати [2, с.155]. Це, в свою
чергу, приводить до супротиву податку, оскільки
згідно теорії Артура Лаффера, коли висота под аткових ставок досягає певного критичного рівня,
подальше підвищення норми оподаткування
спричинює не збільшення, а навпаки , зменшення
податкових надходжень [4, с.56]. Держава неминуче постає перед проблемою створення співро змірного режиму оподаткування, яке полягає у ро зподілі податкового навантаження залежно від фа к-
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тичної платоспроможності платників податків. Це
неминуче приводить до ускладнення техніки оп одаткування, тобто тих юридичних прийомів і м еханізмів, шляхом яких регулюється процес опода ткування. Одним з таких юридичних прийомів є
використання при встановленні елементів юриди чної конструкції податку, зокрема об’єкта податку,
правових припущень – презумпцій.
Об’єкт податку – це визначена в податковому законодавстві обставина суспільного чи
господарського життя, сполучена з впливом на
предмет податку, яка обумовлює чи передбачає
появу у платника (суб’єкта податку) суспі льного
блага і виступає в якості юридичної підстави в иникнення обов’язку сплати податку [5, с.106].
Об’єкт податку виступає не тільки обставиною,
але й економічною основою для встановлення і
справляння податків. Платник податків не за вжди зацікавлений у виявленні податковим органом у нього об’єктів податку, оскільки це тягне
за собою вилучення частини його власності у
вигляді податку. В зв’язку з цим у податковому
праві суттєву роль відіграє елемент примусу.
Складність виявлення об’єктів податку стимулює
застосування законодавцем юридичних презум пцій при встановленні об’єкта податку.
У даній статті зупинимося на дослідженні
презумпцій, що використовуються в правовій
конструкції прямих податків. Під прямими под атками в літературі з податкового права розум іють податки, які справляються в процесі набуття
й акумуляції матеріальних благ, визначаються
розміром об’єкта оподаткування, включаються в
ціну виробництва та сплачуються виробником чи
власником [6, с.127]. Сукупність прямих пода тків
являє собою досить цілісну систему, яка передбачає об’єднання платежів у дві підсистеми, зорієнтовані на зв’язок з доходами чи майном при опод аткуванні. Відповідно до цього прямі податки поділяються на реальні (податки, які сплачуються з
майна, в основі яких лежить не реальний, а передбачуваний середній дохід) та особисті (податки, які
сплачуються платником податків за рахунок і з алежно від отриманого ним доходу (прибутку) та
враховують платоспроможність платника) [7, с.3435]. Використання презумпцій характерне при
конструюванні обох груп податків.
В основі правової конструкції реального
податку лежить не спростовувана презумпція,
згідно з якою власність (майно) приносить дохід.
Як підстава презумпції використовується факт
володіння певним майном (об’єкт оподаткування
реального податку), який дає законодавцю право
приписувати платнику отримання середнього
68

доходу (джерела сплати реального податку). О дним з найбільш яскравих прикладів оподатк ування майна є земельний податок. У статті 4 Закону України “Про плату за землю” передбачено,
що розмір земельного податку не залежить від
результатів господарської діял ьності власників
землі та землекористувачів [8]. Даний податок
установлюється у вигляді стабільних платежів за
одиницю земельної площі земель сільськогосп одарського призначення та з емель населених пунктів з розрахунку на рік. Аналогічн е і застосування цієї презумпції й до інших податків на
майно: податку на нерухомість та податку з вл асників транспортних засобів та інших самохі дних машин і механізмів.
У системі особистих податків, як і сплачуються платниками податків -фізичними особами,
варто виділити промислове оподаткування.
Ознаками промислового оподаткування в Укра їні володіє податок на промисел та патентний
збір. Податок на промисел, згідно з Декретом
Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993
року, сплачується громадянами, які не зареєстр овані в якості підприємців, за право реалізації т оварів на ринках та в інших місцях. Цей податок
сплачується шляхом придбання патенту, вартість
якого розраховується залежно від вартості тов арів, призначених для реалізації , та строку їх реалізації. Причому зі збільшенням строку реаліз ації
товарів зростає і вартість патенту. Так, ва ртість
патенту для реалізації товарів протягом трьох
днів складає 10% вартості товару, а від трьох до
семи днів – 20% вартості товару [9]. Згідно із Законом України “Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності” від 1996 року , право займатися торговельною діяльністю за готі вкові кошти, а також з використанням і нших
форм розрахунків і кредитних карток на терит орії України, діяльністю з обміну готівкових в алютних цінностей, а також діяльністю з надання
послуг у сфері грального бізнесу та побутових
послуг може бути реалізовано тільки за наявності торгового патенту [10]. При цьому вартість
торгового патенту змінюється залежно від розміру населеного пункту. На території міста Ки єва,
обласних центрів - від 60 до 320 гривень; на т ериторії міста Севастополя, міст обласного підп орядкування (крім обласних центрів) і р айонних
центрів - від 30 до 160 гривень; на території інших населених пунктів - до 80 гривень. Конкретна вартість торгового патенту встано влюється
органами місцевого самоврядування залежно від
місця знаходження пункту прод ажу товарів і
асортиментного переліку товарів. Отже, за допо-
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могою такої патентної систем и реалізується промислове оподаткування з правом доступу до ді яльності тільки з придбанням патенту і визначе нням ймовірного доходу за зовні шніми ознаками.
На те, що законодавець намагається оподаткув ати саме ймовірний дохід, указує пункт 16.3 статті
16 Закону України “Про оподаткува ння прибутку
підприємств”, де передбач ено, що податок на
прибуток, який підлягає сплаті до бюджету , зменшується на вартість торгових патентів, придб аних платником податку на прибуток , згідно із
Законом України “Про патентування д еяких видів підприємницької діяльності” [11]. Тобто п атентний збір є своєрідним мінімальним податком
на прибуток, який платник податків зобов’язаний
сплатити незалежно від фінансового стану. П атентний збір побудований на правовій презум пції отримання певного доходу в певних економічних умовах. Платник податків позбавлений м ожливості доказувати, що в дійсно сті ним дохід не
отриманий, але податкові органи можуть доказ увати, що розмір ймовірного доходу нижчи й від
реально отриманого і з суми перевищення нео бхідно сплатити податок на прибуток. Цим установлюється можливість спростування пр езумпції
тільки в один бік – у бік збільшення податкового
зобов’язання платника под атку.
Законодавець для боротьби з ухиленням
від сплати податків у своєму розпорядженні має
декілька способів: 1) законодавче розширення
характеристик податкової бази; 2 ) застосування
умовних методів визначення податкової бази; 3)
посилення контролю за діяльністю платників
податків, розвиток фіскального апарату та зас обів доказування; 4) відмова від спроб проконтролювати реальну наявність і величину податкової
бази по таких предметах оподаткування, як виручка, прибуток і перехід на оподаткування за сист емою зовнішніх ознак. У кожній конкретній ситуації, стосовно того чи іншого виду податку, особи
платника, об’єкта чи предмета оподаткування, той
чи інший спосіб боротьби більш еф ективний чи
менш затратний. Як показує аналіз податкового
законодавства та практики оподаткування, в Укр аїні контролюючі органи не в змозі проконтролюв ати реальну наявність у платників податків об’єктів
оподаткування, тому широко використовується
саме останній спосіб. Підтвердженням цього сл угує запровадження єдиного податку (спрощеної
системи оподаткування).
Згідно зі статтею 1 Указу Президента
України “Про спрощену систему опода ткування,
обліку та звітності суб’єктів малого підприємн ицтва”, спрощена система оподаткування, обліку

та звітності вводиться для суб’єктів малого пі дприємництва: фізичних осіб, які здійснюють пі дприємницьку діяльність без утворення юриди чної особи, і юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності будь -якої організаційної
форми і форми власності [12]. Перейти на спр ощену систему оподаткування можуть підприєм ства, на яких працює до 50 працівників і об сяг
виручки від реалізації продукції скл адає до 1
млн. грн. у рік, та фізичні особи – підприємці, що
мають не більше 10 найманих працівників і об орот до 500 тис. грн. у рік. Конкретні ставки єд иного податку встановлені тільки для юридичних
осіб. Для фізичних осіб – платників єдиного податку ставки встановлюються місцевими радами за
місцем їх державної реєстрації залежно від виду
діяльності в межах від 20 до 200 грн. На практ иці
місцеві органи, як правило, визначають ставки
єдиного податку для торговельної діяльності ще
залежно від виду пункту продажу тов арів і від його
місцезнаходження. Отже, при спрощеній системі
оподаткування визначення об’єкта оподаткування
здійснюється за зовнішніми ознаками з викори станням правової презумпції отр имання певного
доходу в певних економічних умовах.
Висновки: Використання способу оподаткування за системою зовнішніх ознак і презумпцій: “власність (майно) приносить дохід” і
“отримання певного доходу в певних економі чних умовах”, на яких він побудований, у конструкції прямих податків зумовлено як специфікою прямих податків, так і низьким рівнем їх
адміністрування. Останнє пояснюється недост атнім рівнем розвитку фіскального апарату, н еможливістю проконтролювати всі об’єкти опод аткування по окремих категоріях платників податків, трудомісткістю та матеріальною витратні стю цього процесу. Намагаючись розв’язати дану
проблему, законодавець визначає зовнішні озн аки, які легко встановити, та зобов’язує правозастосовувача за їх наявності зробити висновок
про наявність у платника податку предмета п одатку, що підлягає оподаткуванню.
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ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
ЯК ДІАЛЕКТИЧНА ЄДНІСТЬ ЗМІСТУ ТА ФОРМИ ПРАВА
Постановка проблеми. Питання теорії інституту фінансового права належать, як ми уже
мали можливість переконатися, до винятково скл адних і архіважливих. Адже, з одного боку, саме в
інституті фінансового права найбільш повно, гл ибоко та всебічно проявляються усі сутнісні якості
фінансового права. З іншого боку, якраз фінансовоправовий інститут і є тим інструментом правового
впливу на публічні фінанси, через який практично
здійснюється правове регулювання останніх. Тобто
сама природа фінансово-правового інституту зробила його зосередженням усього вузла найскла дніших проблем науки фінансового права та ф інансово-правової практики.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дане питання у науковій літературі з фінансов ого права досліджене недостатньо, а головне –
однобічно, виключно з позицій елементаристс ького підходу та розуміння фінансового права як
форми публічних фінансів. Найбільший внесок у
цей доробок зробили Д.В.Вінницький, Л.К.Во ронова, В.М.Вишновецький, С.В.Запольський,
Е.Д.Соколова, Н.І.Хімічева та деякі інші вчені. З
позицій же системного підходу до проблеми та
розуміння фінансового права і його інст итутів як
самодостатньої системи дане питання жодного
разу не досліджувалося.
Метою статті є дослідження інституту ф інансового права з позицій сист емного підходу як
діалектичної єдності змісту та форми фінансов ого права.
Виклад основного матеріалу. Як і в юриспруденції в цілому, вирішальний вплив на якість і
характер пізнання феномену інституту фінансового
права мають тип пізнання та методологія, що з астосовуються для дослідження фінансово -правового інституту відповідним науковим співтовари ством чи окремим вченим.
Елементаристський тип пізнання сприяв виявленню у праві в цілому та фінансовому праві ,
зокрема, чималої частки його сутнісних рис. Його
сенс полягає у зведенні цілого до частин, у всебі чному аналізі цих частин, поділі їх на ще менші
складові частини. Стосовно інститутів фінансового
права цей підхід детермінував зведення їх до сук упності відповідних фінансово-правових норм, приписи яких складають зміст фінансово-правового

інституту. А власне форма фінансово-правового
інституту природно залишалася п оза увагою вчених юристів-фінансистів. Тобто за елементаристського підходу апріорі може бути пізнана лише
певна доля сутнісних рис інституту фінансового
права, а не його субстанція в цілому. Фінансове
право в цілому, як і інститут фінансового права, за
своєю природою належать до складних системних
явищ. Тому, щоб бути адекватно пізнаними, до їх
вивчення необхідно застосувати системний підхід,
його методологію та категорійно -понятійний апарат. З таких позицій ні радянська, ні пострадянська
науки фінансового права ще жодного разу не
з’ясовували фінансово-правовий інститут.
Найбільш очевидним і, на нашу думку, на йфундаментальнішим проявом системності інстит уту фінансового права є діалектична єдність, вза ємозумовленість, атрибутивність його змісту і фо рми. Згідно з «Великим тлумачним словником сучасної української мови» укладача і головного р едактора В.Т.Бусела, для терміно -поняття зміст у
нашому випадку адекватне таке тлумачення: «2.
Сутність, внутрішня особливість чого -небудь. //
Певні властивості, характерні риси, які відрізняють
явище, предмет від подібних явищ, предметів та
ін.» [11, с.467]. А для терміно-поняття форма воно
таке: «4. Тип, будова, спосіб організ ації чогонебудь; зовнішній вияв якого-небудь явища, пов'язаний з його сутністю, змістом. 5. філос. Спосіб
існування змісту, його внутрішня структура, орг анізація і зовнішній вираз. Єдність форми і змісту»
[11, с.1543]. Як бачимо, зміст даних понять тлум ачиться неоднозначно, з різних методологічних пі дходів – того ж елементаризму і системного підх оду, а це не може не відобразитися і на змісті кат егорій та понять, що позначаються даними те рмінопоняттями у спеціальних науках, у тім числі у науці фінансового права.
Згідно з канонами філософії, змістом і формою будь-якого явища дійсності та зв’язком між
ними вичерпується це явище. У природі немає зм істу без форми та форми без змісту. Форма і зміст
існують тільки у взаємозв’язку, взаємодії. Зміст і
форма фінансово-правового інституту не є винятком. Вони не можуть бути адекватно пізнаними
нарізно. Це випливає, зокрема, з постулату про
зміст та форму корифея світової науки та філософії
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Г.В.Ф.Гегеля, що має загальнометодологічне зн ачення: «При розгляді протилежностей між змістом
і формою, - зазначав він, - суттєво важливо не випускати з виду, що зміст не є безфор меним, а форма в один і той же час і міститься в самому змісті,
і представляє собою щось зовнішнє йому… У собі
тут дано, - резюмував Г.В.Ф.Гегель, - абсолютне
відношення між формою і змістом, а саме: перехід
їх одне в одне (виділено нами – В.Л.), оскільки
зміст є не що інше, як перехід форми в зміст, а форма – перехід змісту у форму. Цей перехід є одним із найважливіших визначень» [ 17, с.298,299300] діалектики змісту та форми явища. Тобто, ф орма фінансового права і його зміст, нез алежно від
того, який би феномен його ми не обрали для дослідження, в тім числі й інститут фінансового пр ава, виступають як дві атрибутивні сторони одного і
того ж явища.
Апелюючи ще раз до Г.В.Ф.Гегеля, зазнач имо, що, як він довів, жодна субстанція не може б ути відокремлена від власного змісту, а зміст – від
відповідної форми. Таке виокремлення можливе
тільки у мисленні, у поняттях, але за жодних умов
не можливе і не буває в реальності. «Субстанція
тільки тоді стає змістовною, - резюмував
Г.В.Ф.Гегель, - коли вона оформлена. Форма не
лише співвідноситься з тим, що вона оформляє, але
і є необхідним атрибутом субстанції як її цілісність
і тотальність, як її тотожність самій субстанції, як її
визначеність, її енергія, як умова можливості і
спрямованості розвитку» [17, с.298].
Усі наведені положення стосуються й інституту фінансового права. Теоретики права, хто не
зрозумів діалектичної єдності змісту та форми і нституту права як об’єктивного критерію класиф ікації правових інститутів у відповідні галузі права,
заперечують наявність такого об’єктивного внутріправового критерію [24, с.12-19]. Тобто, вивчаючи
самий лише зміст інституту фінансового права як
сукупності фінансово-правових норм, що його
складають, неможливо адекватно пізнати цей
зміст, адже складовою частиною його є одночасно і
форма інституту фінансового права, тому що фо рма та зміст усіх, без винятку, якісно виокремлених,
відмежованих від інших його компонентів та права
в цілому явищ пронизують одне одного, проникають одне в одне, виступають одночасно одним та
іншим, проте в різній мірі.
Цей факт не пройшов повз увагу пострадя нської теорії права. Зокрема, М.М.Марченко пише:
«У перекладі з філософської на просту прагмати чну мову це означає, що одна і та ж форма права в
одних випадках, точніше, відносно одних явищ
правового характеру може виступати і в дійсності
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виступає у якості власного первісного призначення
– форми, а відносно інших – у якості змісту. І навпаки» [36, с.181]. На підтвердження висновку
М.М.Марченка можна навести приклад будь -якого
фінансово-правового інституту, який відносно
норм фінансового права, що його складають, є їх
формою, а відносно галузі фінансового права та
права в цілому сам виступає у якості окремого, як існо відмінного від інших інститутів ф інансового
права, структурного елемента їх змісту. Саме тому
при розгляді співвідношення змісту та форми ф інансового права в цілому, змісту та форми фіна нсово-правового інституту як якісно виокремленої
частини фінансового права, зокрема, не можна в
принципі протиставляти одне іншому, відривати
одне від одного, оскільки у всіх випадках ідеться
про одне і те ж саме явище дійсності – фінансове
право, яке має в цілому та на рівні інститутів галузі
власний зміст і форму цього змісту.
Цього факту якраз і не помітили більшість
вітчизняних і зарубіжних учених юристів-фінансистів, які вивчали в минулому та досліджують
нині фінансово-правовий інститут. Усю різноманітність їх методологічних підходів до вивчення і нституту фінансового права можна звести до двох
типів цих підходів – «економічного детермінізму»
та «методологічного детермінізму». Останній був
властивий частині як радянських, так і пострадянських учених юристів-фінансистів. Не втрачає
він своїх прихильників і в зарубіжній юриспр уденції в цілому [67, с.59-72; 59; 63] та теорії фінансового права, зокрема [66; 60, с.2000, 571585]. У кінцевому підсумку усі різновиди «мет одологічного формалізму» у фінансовому праві
зводяться до абсолютизації зовнішньої форми
фінансового права, яка, на думку його прихил ьників, зумовлює та визначає й відповідний ф інансово-правовий зміст. А по суті прибічники
«методологічного формалізму» абсолютизують
нормативно-правовий акт як форму та джерело
права і ототожнюють його із с амим правом.
Як відзначав у свій час послідовний критик
«методологічного формалізму» у з’ясуванні поня ття та природи інституту права взагалі видатний
радянський вчений-цивіліст С.І.Аскназій, сама суть
юридичного формалізму суперечить постановці
питання про «необхідність існуючих інститутів,
з’ясування їх походження і причинну зумовл еність» [8, с.49], що, на його думку та позиці ю усього даного наукового співтовариства, унеможли влює пізнання власне інституту права. Цим співт овариством і є представники протилежного метод ологічного підходу до з’ясування поняття і природи
інституту права – прихильники економічного дете-
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рмінізму у праві. Основоположником та ідейним
натхненником даного підходу у новому та нові тньому правознавстві є К.Маркс. Зокрема, у пере дмові «До критики політичної економії» він п исав,
що право та правові відносини не можуть бути зрозумілими ні з самих себе, ні з так з ваного всезагального розвитку людського духу та що вони
кореняться у матеріальних умовах життя «гр омадянського суспільства», анатомію якого нал ежить шукати у політичній екон омії [35, с.727].
Задана ним у середині ХІХ століття методолог ічна установка не просто продовжує здійснювати
свій вплив на дослідників права та правових і нститутів по нинішній час, але й з алишається для
більшості вітчизняних вчених юристів -фінансистів де-факто визначальною.
У межах цього панівного у минулому і нині у
вітчизняній теорії фінансового права марксистського дискурсу останнє, тобто, фінансове право,
його інститути можуть бути зрозумілими лише з
логіки виробничих відносин. Ключовим же поня ттям для розуміння виробничих відносин є катег орія суспільно-економічної формації. Більшість учених юристів-фінансистів України, інших постр адянських країн цієї детермінанти дотримуються
жорстко, однак прямих вказівок на саме такий пі дхід до з’ясування феномену інституту фінансового
права намагаються уникати, що вже само по собі є
промовистим фактом.
Одне з найбільш відвертих висловлювань
про даний підхід до з’ясування поняття та природи
правового інституту з числа вітчизняних його фу ндаторів і продовжувачів належить перу все того ж
С.І.Аскназія. Заперечуючи самостійність і самодостатність права та його складових частин – правових інститутів, він пише, що «правові інститути не
можуть бути пізнані у своїй необхідності з будь яких інших правових явищ; ці інститути «не мають
власної історії», історія їх визначається об’єктивним ходом інших соціально-економічних явищ, у
яких насамперед і належить шукати витоки та о снови як специфічної якості правових явищ, так і їх
поступального розвитку» [8, с.55-56]. Завершуючи
свою думку, С.І.Аскназій стверджує: «При висві тленні питань методології правових дисципл ін необхідно мати на увазі, що стосовно закономірно стей правових явищ, як і закономірностей соціал ьно-економічних явищ взагалі, розкриті дослідженням необхідні зв’язки і залежності своє з астосування одержують переважно лише в м ежах
тієї чи іншої суспільної формації; відносно однойменних явищ у різних суспільних формаціях діють
неоднакові закономірності» [8, с.57]. Тому, резюмує він, «завданням правових наук є [необхі дність.

– В.Л.] зрозуміти усі правові інститути пе вного
періоду, як необхідно пов’язані та т акі, що випливають з матеріальних умов життя даної соц іальноекономічної формації» [8, с.58-59].
Чи витримують дані оцінки та висновки зн аного теоретика радянського права перевірку іст оричним досвідом еволюції таких основоположних
інститутів фінансового права, як, наприклад, бюджетне право та податкове право? Сучасному і нституту бюджетного права незабаром виповниться
800 років, за його плечима три соціально економічні формації – феодальна, капіталістична,
соціалістична. То чи змінювалися, а якщо так, то як
саме основоположні зв’язки та залежності інстит уту бюджетного права в процесі й ого еволюції від
однієї формації до іншої формації?
Сучасний інститут бюджетного права впе рше з’явився в Англії у 1215р. як компроміс між
королівською владою та феодальною знатт ю.
Юридичною формою цього компромісу, що настав
після багатолітньої боротьби без легітимних пр авил, стала «Велика хартія вольностей» - по суті
перший конституційний акт Англії. Серед іншого
цією Хартією визнавалась наявність «загальних»
інтересів і потреб у суспільстві (у сучасній транскрипції «публічних» інтересів і потреб), а для легітимного визначення цих інтересів і потреб, їх м іри
та забезпечення їх фінансовими р есурсами було
створено прообраз парламенту у складі 25 баронів,
які обиралися на зазначений термін іншими баронами, а не призначалися королівською владою.
Найголовніша мета створення даної інституції п олягала в тому, щоб обрані в такий спосіб барони
«розпоряджалися загальною власністю» [1 0, с.815]. Так зародився сучасний інститут бюджетного
права. Основні риси його та зв’язки, за «Великою
хартією вольностей», були такими: 1) характер та
розміри загальних потреб визначалися актом па рламенту; 2) поза цим актом вони не могли бути
визнані легітимними та загальними; 3) королівська
влада втратила легітимні повноваження, привласнені нею раніше, визначати характер і обсяг загальних потреб [10, с.8-15]. Такий вигляд мав у його
найнеобхідніших зв’язках і залежностях інститут
бюджетного права ранньофеодальної Англії.
У тій же Англії, але вже періоду зрілого капіталізму, у 1911 році, прийнято новий «З акон про
парламент». За своїм обсягом він був значно ме ншим від «Великої Хартії вольностей» і присвяч увався по суті лише повноваженням Па рламенту
Англії щодо фінансових законопроектів. Сам Па рламент країни до цього часу істотно змінився. Замість однопалатного парламенту баронів за часів
феодальної суспільно-економічної формації в ньо-
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му діяли уже дві палати – палата Лордів (Перша
палата) як прямий продовжувач парламенту бар онів і – Палата представників (Друга пал ата), що
формувалася на основі представн ицтва від усього
політично дієздатного населення країни. Ініціатива
підготовки та схвалення Акту парламенту про б юджет була забрана у Першої та віддана Другій п алаті – палаті представників від усього нас елення
Англії. Повноваження Палати лордів у пита ннях
бюджету були обмежені.
Зокрема, в «Акті про парламент» від 8 се рпня
1911р. зазначалося: «У випадку, коли фінанс овий
законопроект, будучи прийнятим Палатою общин
і направленим в Палату лордів для пог одження не
менше, ніж за один місяць до закінчення сесії, з алишається не затвердженим Палатою ло рдів без
поправок протягом одного місяця після того, як
він був спрямований у цю Палату, то законопр оект, якщо Палата общин не вкаже інше, предст авляється Його Величності і післ я одержання Королівської санкції стає законом Парламенту н езалежно від відсутності згоди Палати лордів із
законопроектом» [6, с.27]. Основоположні вим оги до змісту інституту бюджетного права, закл адені ще «Великою хартією вольностей», були
збережені і розвинуті.
У першій Конституції Російської Соціаліст ичної Федеративної Радянської Республіки було в иділено окремий розділ «Бюджетне право». У ньому
насамперед зазначалося, що інститут б юджетного
права вирішує «завдання надання у ро зпорядження
органів Радянської влади усіх необхідних засобів
для задоволення місцевих і загальнодержавних п отреб Радянської Республіки…» «Державні доходи і
видатки Російської Радянської Федеративної Соц іалістичної Республіки об’єднуються в загальнод ержавному бюджеті». «Жоден видаток із коштів
державного казначейства не може бути здійсненим
без установлення на нього кредиту у розпису де ржавних доходів і видатків чи шляхом видання ос обливої постанови центральної влади», - наголошувалося у даному розділі Конституції РСФРР. «Усі
надані Радам кредити із коштів державного казн ачейства, як і кредити, затверджені згідно з кошторисом на місцеві потреби, витрачаються ними у
межах кошторисних підрозділів (параграфів і статей) за прямим призначенням і не можуть бути
звернені на задоволення будь-яких інших потреб
без особливої постанови Всеросійського Центр ального Виконавчого Комітету Рад і Ради Народних
Комісарів». «Місцеві Ради складають піврічні та
річні кошториси доходів і видатків на місцеві п о
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треби. Кошториси сільських і волосних Рад і Рад
міст, що беруть участь у повітових з’їздах Рад, а
також кошториси повітових органів Радянської
влади затверджуються відповідно губернськими і
обласними з’їздами Рад чи їх виконавчими коміт етами» [26, с.210-211].
Як неважко переконатися, і в інституті б юджетного права соціалістичної держави зберігалися
ті ж самі необхідні зв’язки і залежності форми та
змісту даного інституту, що мали місце в інстит утах бюджетного права феодальної та капіталісти чної Англії. З’явилися, як і в попередніх випадках,
тільки свої особливості, зумовлені типом суспільства та правовими традиціями, і то не завжди вони
мали місце. Стосовно інституту радянського б юджетного права до таких особливостей необхідно
насамперед віднести певні відступи від принципу
розподілу компетенції гілок влади – в радянському
суспільстві право затверджувати бюджет «за осо бливих умов» одержували інституції виконавчої
влади, а також обмеження публічних (загальних)
потреб суспільства «місцевими та загальнодержа вними потребами Радянської Республіки», а точн іше кажучи, органів державної влади. Зазначені
особливості не змінили сутнісних властивостей
інституту бюджетного права Радянської держави.
Нарешті, згідно з чинною Конституцією України «Державний бюджет України і бюджетна система
України» «встановлюються» «виключно законами
України» [1, с.33]. Оскільки функція законодавця
конституційно закріплена за парламентом, інститут
бюджетного права, таким чином, регламентується
також представницьким органом. Крім вище зазн аченого, Конституція країни передбачає також, що
«Бюджетна система України базується на засадах
справедливого і неупередженого розподілу суспіл ьного багатства між громадянами і територіальними
громадами. Виключно Законом про Державний б юджет України визначаються видатки держави на з агальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Держава прагне до збалансован ості
бюджету України. Регулярні звіти про доходи і вид атки Державного бюджету України мають бути опр илюднені». Три наступних статті Конституції України
– 96, 97 і 98 – деталізують окремі аспекти інституту
бюджетного права [1, с.34-35].
Якщо порівняти конституційні конструкції
інститутів бюджетного права ранньофеодальної,
зрілої капіталістичної, соціалістичної та постсоц іалістичної держав, то насамперед кидається в очі
спільність для них сутнісних зв’язків і залежностей
змісту та форми цих інститутів. До них належать:
найвищий, який тільки можливо, рівень легітимації
змісту та форми цього інституту – конституційний
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рівень; закріплення цієї функції, за деякими осо бливостями, за представницьким органом влади;
витрачання коштів бюджету у строгій відповідно сті із приписами нормативно-правового акту про
бюджет виключно на пріоритетні публічні цілі; з
часом якомога більш детальна регламентація змі сту та форми інституту бюджетного права, ряд і нших закономірностей. У той же час вище наведені
зміст та форма інститутів бюджетного права, що
належали або належать до різних соціально економічних формацій, держав та їх правової ме нтальності, спростовують так звані соціально економічні формаційні детермінанти інститутів
бюджетного права – вони не проявилися у жодному випадку. Це, на нашу думку, з достатніми підставами заперечує обґрунтованість висновків чл енів наукового співтовариства, які дотримуються
марксистської парадигми, про економічну детерм інованість правового інституту, в основі якої л ежить конкретно-історичний спосіб виробництва
матеріальних благ.
До аналогічного за своєю суттю висновку
дійшла свого часу й Р.О.Гаврилюк стосовно сутн існих рис інституту податкового права у тих же ф еодальній, капіталістичній, соціалістичній та постсоціалістичній соціально-економічних формаціях.
У всіх них, без винятку, інститут податкового права був і залишається основною легітимною, прав омірною та правовою формою водночас перерозп оділу новоствореної доданої вартості, а на її основі
усього сукупного суспільного продукту між прив атними та публічними потребами окремих членів
соціуму, цілих соціальних верств і суспільства в
цілому. Це квінтесенція інституту податкового
права, яка не змінюється в часі, проте змінюються
форми її проявів та реалізації. Водночас, як переконливо продемонструвала Р.О.Гаврилюк, інст итут податкового права не є раз і назавжди даним,
а невпинно еволюціонує, змінюється в часі, ро звивається. Причому цей «розвиток, - як установила вона, - носить не лінійний, а дискретний
характер і проходить через цілий ряд стійких
стадій еволюції … і так званих періодів несті йкості, інакше кажучи, перехідних періодів чи т очок біфуркації» [16, с.89 -102,100]. Саме таку точку розвитку – біфуркаційну – проходить нині
інститут податкового права Укр аїни.
До речі, намагаючись бути у переважній б ільшості випадків об’єктивним і послідовним у реалізації обраної ним марксистської методології д ослідження основоположних начал і загальних питань інститутів цивільного права, до висн овків,
близьких за своєю суттю вищенаведеним висно вкам, дійшов ще в середині ХХ століття один з

найяскравіших представників доктрини економі чного детермінізму правових інститутів, тобто ма рксистської доктрини, І.С.Аскназій. Зокрема, в своїй
докторській дисертації він пише: «Заперечення
існування самостійної закономірності права не слід
розуміти в абсолютному сенсі. На певних ділянках
соціально-економічних відносин одні правові яв ища можуть тягнути за собою інші, причино зумовлюючи собою виникнення цих оста нніх (виділено нами – В.Л.). У цьому проявляється та відносна самостійність права, неповна точність відображення у ньому економічних відносин, про яку
Енгельс говорив у відомих листах К.Шмідту та
Штаркенбургу. Цю відносну самостійність належить розуміти, проте, в основному, у тому сенсі,
що з елементів правових інститутів, які склалися на
основі певних економічних відносин у зв’язку із
зростаючими потребами і запитами пан івного класу, можуть скластися нові правові відносини, «п ороджені раніше чинними правовими інститутами
та іншими надбудовними явищами, з якими ці нові
відносини внутрішньо погоджені. Ця відносна
самостійність права (виділено нами. – В.Л.) проявляється також і в тому, що правові положе ння і
принципи, що встановилися на основі відповідних (виділено нами. –В.Л.) виробничих та інших
відносин на одній з ділянок системи, виявляються
поширеними і на такі відносини, які подібного
базису в основному позбавлені» [8, с.56] (виділено нами – В.Л.).
Тобто яскравий прихильник економічної
детермінованості правових інститутів, причому в
межах виключно виокремлених соціально економічних формацій, не просто піддає сумніву
найосновоположнішу тезу марксистської док трини детермінованості правового інституту ек ономічними формаційними чинниками, а по суті
обґрунтовано спростовує цю тезу. Очевидно, не
випадково повний текст докторської дисертації
С.І.Аскназія, без купюр, опубліковано більше,
ніж через півстоліття після її написання, у 2008р.
в серії «Класика російської цивілістики». Щодо
терміно-поняття «відносна самостійність права»,
вжитому класиком правової думки у його ж квал іфікаційному дослідженні, напрошується аксіом атичне твердження казкового героя Вінніпуха з в ідомого дитячого мультфільму про в арення у банці,
яке або є, або його немає. Так само і з ім анентними
чинниками та насамперед закономірностями пр авових, у тім числі і фінансово-правових, інститутів
– вони або є, або їх зовсім немає.
Вищенаведені положення, взяті в суку пності
з аналізом панівних радянських і пострадянських
концепцій фінансово-правового інституту, суть
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яких зводиться до тлумачення фінансово -правових
інститутів як правової форми відповідних ланок
публічних фінансів, переконливо спро стовують і
такі висновки. Подібні уявлення про ф інансовоправовий інститут глибоко помилкові, навіяні ід еологемами та традиціями марксистського підходу
до права в цілому як надбудовного явища. Дані
уявлення про фінансово-правові інститути, крім
уже сказаного вище, суперечать загальнофілосо фському закону єдності форми і змісту. Цей закон
гласить, що діалектично взаємозалежними, атрибутивними між собою є форма і зміст одного і того ж
явища, а не форма одного, а зміст іншого явищ.
Публічні фінанси та фінансове право в цілому,
окремі ланки публічних фінансів і відп овідні їм
інститути фінансового права зокрема не атрибут ивні взаємно, оскільки являють собою дві якісно
відмінні субстанції об’єктивної реальності і кожна
з них має власні зміст та форму. Зміст і форма інституту фінансового права належать до об’єктивних явищ і проявляються назовні, пост ають перед
дослідниками різними гранями. Стосовно змісту це
є його матеріальний, соціальний, вольовий, цінні сний та інші аспекти. Аналогічні грані має і внутр ішня форма інститутів фінансового пр ава. Всього ж
форм в інституту фінансового права декілька – зовнішня форма, внутрішня форма (структура) та
форма власне інституту фінансового права, яка в иступає такою відносно фінансово -правових норм,
що його складають. Відносно ж галузі фінансового
права фінансово-правові інститути самі постають у
якості її змісту – роль форми у даному випадку належить галузі права. Усім цим формам якісно ви окремлених феноменів права, як і праву в цілому,
властивий історичний характер, тобто, змінюв аність і еволюційність, але у межах кількісних змін,
заданих правом параметрів, тобто самих цих форм
як явищ права. У протилежному випадку зникають
одні форми інститутів фінансового права, тобто
зникають водночас з ними і дані інститути права як
такі та постають нові його інститути з новим змі стом у нових формах. Це діалектика розвитку ф інансового права.
У пострадянському українському суспільстві
основною зовнішньою формою будь-якого фінансово-правового інституту зокрема та фінансового
права в цілому виступає законодавство у буквал ьному розумінні цього терміно-поняття. Про це свідчить таке положення Конституції України: «Виключно законами України встановлюються: 1)
Державний бюджет України і бюджетна система
України; система оподаткування, податки і збори;
засади створення і функціонування фінансового,
грошового, кредитного та інвестиційного ринків;
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статус національної валюти, а також статус іноземних валют та території України; порядок утворення
та погашення державного внутрішнього і зовні шнього боргу; порядок випуску та обігу державних
цінних паперів, їх види і типи» [1, с.33].
Системне і доктринальне тлумачення Ко нституції України, насамперед її положень, що мі стяться у статтях 6,8,19,57,58,84,85,106 та ряді і нших, дозволяє зробити висновок, що фактично і
юридично офіційною зовнішньою формою
об’єктивного фінансового права може бути будь який чинний нормативно-правовий акт держави (її
органів) або місцевого самоврядування, прийнятий
у межах їх компетенції. Щодо судових прецеде нтів, правових звичаїв та інших зовнішніх форм
установлення фінансово-правових норм Основний
Закон України прямих чи опосередкованих вказ івок про них не містить. Проте, на наш погляд, в икористання зазначених зовнішніх форм фінансов ого права цілком можливе. Особливе місце в цьому
контексті займають правові позиції, рішення та
висновки в цілому Конституційного Суду України
– вони уже є фактично зовнішньою формою фінансового права, проте специфічного спрямування –
яка не породжує по суті новий фінансово -правовий
зміст, а звільняє фінансове право від антиконст итуційних фрагментів та проявів, перевіряє й уточнює зміст фінансового права.
Значно складніше і незрівнянно менш вивчене питання про внутрішні форми фінансового пр ава і відповідний цим формам правовий зміст. П оряд з безумовною об’єктивною складністю д аної
проблеми однією з причин явно незадовіл ьного
стану її розробки у науці фінансового права є вк рай
недостатня дослідженість питань внутрішньої ф орми права у загальній теорії права. Зокрема, у свій
час відомий радянський учений Б.В.Шейндлін нарахував п’ять відмінних між собою визначень те рміно-поняття «форма права» [57, с.95,96]. Дана обставина, окрім свідчення про загальний стан на укової розробки проблеми, на практиці зумовлюв ала собою плутанину в правовому регулюванні су спільних відносин, нечіткість і розпливчатість форм
не лише інститутів фінансового права, а й інших
інститутів права.
Не зазнала принципових змін проблема д ослідженості внутрішніх форм права і в постсоц іалістичній юриспруденції. Якщо вести мову про
загальнотеоретичну юриспруденцію, то у якості
промовистого прикладу можна навести той факт,
що найвідоміші теоретики серед учених, які досліджують форми права, Д.А.Керімов і
М.М.Марченко, по нинішній час задовольняют ься та оперують в основному висновками про
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внутрішні форми права, зробленими правозна вцями ще в радянську епоху на основі абсолют изованих марксистських підходів.
Зокрема, ось до чого зводиться одна з найпринциповіших позицій цих учених щодо дефініцій форм права: «Підкреслюючи важливість ряду традиційних підходів до дослідження права і
його форм (виділено нами. – В.Л.), Д.А.Керімов
вірно констатує, - пише М.М.Марченко, - що здійснюване розрізнення «між суттю та змістом права,
між внутрішньою і зовнішньою формами права
дозволяє більш глибоко усвідомити єдність змісту і
форми права, їх співвідношення і взаємодію». Це
розрізнення має «і безпосередньо практичну дію».
Так, якщо сутність права вказує на те, «волю якої
саме держави право виражає і закріплює, то зміст
права визначає, які саме вимоги ця воля прописує.
Якщо, дальше, внутрішня форма придає всім пр авовим нормам обов’язкову силу, то зовнішня фо рма визначає міру юридичної сили кож ної правової
норми відносно інших правових норм» [ 36, с.185186, 183]. Щоправда, необхідно зазначити, що
М.М.Марченко «відчуває» певну некоректність,
марксистську однобокість і елементаристську одноплощинність вищенаведених тлумачень п оняття
«форма права» та намагається вийти за їх межі,
знайти адекватні дійсному системному змісту пр ава пояснення його форми. Найбільш успі шною з
цих його спроб нам видається чітке розрі знення
М.М.Марченком терміно-понять «форма права» та
«правова форма», менш успішні спроби я кого здійснювалися в теорії права і навіть філос офії права й
іншими вченими.
У тлумачних словниках сучасної українс ької мови терміно-поняття «властивість» поясн юється, як: «Якість, ознака, характерні для кого -,
чого-небудь» [39, с.494; 11, с.194]. Філософська
література уточнює, що «властивість – філософська категорія, яка виражає один з моментів
виявлення сутності речі (виділено нами. – В.Л.)
у відношенні з іншими речами; те, що характер изує її подібність або відмі нність від них» [54,
с.87]. Кожен якісно виокремлений феномен дійсності, в тім числі й інститут фінансового права, має
багато властивостей, єдність яких виражає й ого
якість. Коли цей феномен втрачає якусь якість, він
втрачає і відповідні властивості, які опосередков ано виражали його сутність у системі відношень. У
властивостях предмета відображається не тільки
його внутрішня сутність, а й сутність с истеми
зв’язків та відношень, у якій цей предмет існує. Як
засвідчує якісний аналіз властивостей, вони був ають атрибутивні, як зміст і форма явища, головні

та неголовні, специфічні, істотні й неістотні, нео бхідні і випадкові, зовнішні і внутрішні тощо.
У нашому дослідженні ми обмежимося
з’ясуванням тільки головних, сутнісних властиво стей фінансово-правового інституту, оскільки саме
вони виражають назовні один з істинних моментів
виявлення сутності інституту фінансового пр ава.
Найважливішими серед таких властивостей інст итуту фінансового права є: 1) мета існування цього
інституту; 2) видова специфіка змісту та форми
його приписів (співвідношення зобов’язуючих,
забороняючих та дозволяючих норм ф інансового
права, що входять до нього); 3) їх ієрархічність, яка
проявляється у співпідпорядкуванні норм, що вх одять до його складу чи якісно виокремлених ча стин, що складають відповідний інститут; 4) стру ктуровність інституту фінансового права.
У меті існування кожного інституту фінанс ового права, яка виражає його основне функціон альне призначення, чи не найповніше та найобра зніше відображається його індивідуальність, спец ифіка, суспільна роль. Зокрема, найголовнішим призначенням, метою інституту бюджетного права є
справедливий та неупереджений розподіл суспіл ьного багатства між громадянами і територіальними
громадами. Це здійснюється, згідно з пунктом 2
статті 95 чинної Конституції України, на підставі
виключно Закону України про Державний бюджет
України, яким і визначаються будь-які видатки
держави на загальносуспільні потреби, розмір і
цільове спрямування цих видатків [1, с.34]. У Бюджетному кодексі України мета інституту бюдже тного права конкретизується: ним «визна чаються
засади бюджетної системи України, її структура,
принципи, правові засади функціонування, основи
бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та
відповідальність за порушення бюджетного зак онодавства» [9, с.3].
Порівняльний аналіз конституцій держав Є вропи, Америки, інших частин світу переконує, що
й у них у найсуттєвіших вимірах мета інституту
бюджетного права аналогічна. Наприклад, згідно з
нині чинною Конституцією Бельгії від 17 лютого
1994 року (консолідованого тексту), інститут б юджетного права Бельгії «встановлює систему фінансування для Французького співтовариства і
Фламандського співтовариства», а також «систему
фінансування Німецькомовного співтовариства»
[25, с.375]. Згідно з пунктом 1 ст.104а спеціального розділу «Фінанси» Основного Закону Ф едеративної Республіки Німеччини від 23 травня 1949 р.
«Федерація і землі окремо несуть видатки на вир ішення своїх завдань» [25, с.616]. Проте в обидвох
випадках ці видатки регулюються виключно ві д-
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повідними інститутами бюджетного права. Прич ому хоча й «Федерація та землі самостійні і незал ежні у веденні власного бюджетного господарства»,
вони зобов’язані враховувати «вимоги єдиного
економічного балансу країни». Більше того, відп овідно до Конституції країни, «Федеральним законом … встановлюються загальні принципи бюджетного права для Федерації і земель, принципи бюджетного господарства, що забезпечують стійку
кон’юнктуру, а також довгостроковість фінанс ового планування» [25, с.620]. А відповідно зі
статтею 112 Політичної Конституції Республіки
Нікарагуа від 9 січня 1987 року інститут бюдж етного права регулює «щорічні доходи і видатки
публічної адміністрації» та здійснює це на пі дставі «Закону про державний бюджет Республ іки». «Закон визначає максимальний обсяг витрат
на діяльність державних органів і вказує д жерела
одержання доходів і цілі, на які вони повинні
бути витрачені» [27, с.603].
Як неважко переконатися, мета інститутів
бюджетного права різних держав, за винятком
окремих особливостей, зумовлених історичними
традиціями країни, специфікою її державного устрою, правовою ментальністю її населення та д еякими іншими факторами, в основному, сутнісн ому вимірі співпадає – це забезпечення правового
механізму та водночас здійснення правового с упроводу врахування публічних потреб соціуму на
основі легітимної конкуренції усіх заявлених його
потреб та справедливий розподіл між носіями цих
потреб наявних публічних фінансових ресурсів.
Інститут бюджетного права, таким ч ином, можна
розглядати у якості найоб’єктивнішого мірила д осягнутого певним суспільством на відповідн ий період розвитку розуміння та втілення соціальної
справедливості. На завершення вважаємо за доц ільне відзначити, що серед учених юристів-фінансистів щодо розуміння мети інституту фіна нсового
права, незважаючи на приналежність їх різних груп
до різних наукових шкіл, має місце рідкісний ко нсенсус. Сутність їх бачення мети інституту бюдж етного права нами викладена вище.
У розумінні вченими юристами -фінансистами мети інституту податкового права можна в иділити два протилежних підходи. Найпоширен іший з них, який ми також поділяємо, полягає в тому, що квінтесенцією функціонування інституту
податкового права у кожній державі є забезпечення
насамперед її інших інститутів публічної влади в
належній мірі публічними фінансовими ресурсами
у грошовій формі для здійснення ними покладених
на них функціональних статусів та обов’язків. Т акого погляду дотримувалися як класики теорії по78

даткового права [48; 22, с.35-41; 45], так і сучасні
його корифеї та творці [32, с.7-12; 42, с.27-36; 43,
с.34-50; 61, с. 38-69].
Аналогічну позицію підтримує та поділяє
переважна більшість конституцієдавців країн світу
[15, с.726-746], наш вітчизняний законодавець. З окрема, в нині чинному базовому Законі України
«Про систему оподаткування» від 18 лютого 1997
р. чітко та однозначно визначено, що завданням
інституту податкового права є забезпечення надх одження до бюджетів і державних цільових фондів
«обов’язкових внесків», «здійснюваних платник ами у порядку і на умовах, що визначаються зак онами України». Тут же дано пояснення поняття
державних цільових фондів – «це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за
рахунок визначених законами України податків і
зборів (обов’язкових платежів) юридичних осіб
незалежно від форм власності і фізичних осіб» [ 2].
Свою подальшу конкретизаці ю мета інституту податкового права України знайшла у баг атьох інших законах України, якими внормовано
суспільні відносини щодо сплати конкретних
видів податків. Зокрема, Законом України «Про
податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р.
визначено платників податку на додану вартість,
об’єкти, базу та ставки оподаткування в націон альній грошовій одиниці, перелік неоподатков уваних та звільнених від оподаткування операцій,
особливості оподаткування експортних та імпо ртних операцій, поняття податкової наклад ної,
порядок обліку, звітування та внесення податку в
національній валюті до бюджету [4].
Відповідні параметри встановив і Закон
України «Про оподаткування прибутку підпр иємств» від 22 травня 1997 року. Зокрема, один з
основних елементів даного податку – об’єкт оподаткування – також установлювався в національній
грошовій одиниці і кваліфікувався як «прибуток,
який визначається шляхом зменшення суми скор игованого валового доходу звітного періоду», в изначеного даним Законом, на: «суму валових в итрат платника податку, визначених статтею 5 цього
Закону; суму амортизаційних відрахувань, нарах ованих згідно зі статтями 8 і 9 цього Закону». Вал овий дохід визначався також у національній грош овій одиниці як «загальна сума доходу платника
податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій,
матеріальній або нематеріальній формах як на т ериторії України, її континентальному шельфі, в иключній (морській) економічній зоні, так і за її м ежами» [5]. Аналіз іншого податкового законодавства України також однозначно підтверджує, що
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системоутворюючою метою інституту податкового
права було і залишається забезпечення інституцій
публічної влади публічними грошовими ресурсами
для здійснення ними покладених суспільством на
них цілей та функцій, головним чином фінансування задоволення публічних потреб соціуму.
У науці фінансового права є й інша, у пе вному сенсі протилежна вищевикладеній, позиція
щодо розуміння найголовнішої мети функціон ування інституту податкового права. Чи не пе ршим її сформулював у сучасному вигляді род оначальник політичної школи теорії державних
фінансів італійський економіст і соціолог Вільфредо Парето (1848-1923). Він запропонував широко відомий тепер етичний ідеал суспільного
добробуту – оптимум за Парето, згідно з яким
умовою зростання суспільного добробуту є п оліпшення добробуту одних людей без одноча сного погіршення стану інших. Цей стан рівнов аги увійшов у фінансову науку під назвою умови
або ефективності за Парето (Pareto condition,
Pareto efficiency). На думку автора даної теорії,
цей стан досягається шляхом заміни традиційн ого оподаткування – формування публічних фо ндів фінансових ресурсів інститутів публічної
влади – розподілом між платниками податків
публічних потреб, що сприяє, на його думку, з апобіганню розкраданню корумпованими чино вниками публічних фінансових ресурсів [ 7, с.5561, 63, 68, 69, 70, 75, 78, 90, 124, 138, 139, 162,
175, 176, 215, 236].
Серед відомих постсоціалістичних учених
юристів-фінансистів підхід В.Парето до розумі ння мети інституту податково го права держави
підтримав Д.В.Вінницький. Зокрема, у моногр афії, що є фактично його опублікованою докто рською дисертацією, Д.В.Вінницький резюмує:
«Отже, із ст.8 Податкового кодексу РФ однозн ачно випливає основна і єдина функція пода тку за
російським правом (тобто функція інституту п одаткового права. – В.Л.) – розподіляти між оподатковуваними особами тягар державних і мун іципальних (тобто публічних) в идатків» [12,
с.125]. Дещо пізніше він відзначає, що «основна
функція податкового права – розподіл тягаря публічних видатків …» [12, с.127]. А ще в іншому
місці цієї ж монографії Д.В.Вінницький пише:
«Об’єктивно чинне законодавство дозволяє вид ілити дві основні функції податку за російським
правом (чи відповідно змістові функції податк ового права): 1) розподіл тягаря публічних видатків; 2) регулююча функція» [ 12, с.126]. Аналогічного підходу дотримуються й деякі західн оєвропейські вчені юристи-фінансисти. Зокрема,

французькі теоретики фінансового права Г.Жест
і Ж.Тіксьє відзначають, що «метою інституту
фінансового права є забезпечення … відповідн ого розподілу тягаря публічних потреб у суспіль стві» [65, с.48-49].
Наступна суспільна практика Італії та інших
цивілізованих країн Заходу, блискуче підтверди вши істинність багатьох інших теоретичних пол ожень, оцінок і узагальнень В.Парето, його висновку щодо нового суспільного призначення інстит уту
податкового права не підтвердила. Яскравим сві дченням останнього є, зокрема, формулювання мети
національних інститутів податкового права у пі слявоєнних конституціях держав сві ту, про що уже
йшлося вище – вона полягає забезпеченні інстит утів публічної влади публічними фінансовими р есурсами у грошовій формі задля здійснення оста нніми своїх повноважень та функцій. Такі ж тільки
їм властиві цілі мають й усі інші, без жодного в инятку, інститути фінансового права. Причому це не
специфіка інститутів фінансового права України, а
загальна закономірність, властива всім наявним
правовим інститутам. Закономірністю є і той факт,
що один і той же інститут фінансового права рі зних держав має одну і ту ж мету.
Мета кожного фінансово-правового інституту є самодостатнім внутрішнім чинником, який
зумовлює видову специфіку змісту та форми його
приписів, насамперед, співвідношення з обов’язуючих, забороняючи та дозволяючих норм фіна нсового права, що входять до його складу. Такою
специфікою приписів в інституті бюджетного пр ава є їх яскраво виражений «компетенційний хара ктер». Наприклад, п.4 ст.22 чинного Бюдже тного
кодексу України за головним розпорядником б юджетних коштів закріплює: 1) розробку плану своєї
діяльності відповідно до завдань та функцій, в изначених нормативно-правовими актами, виходячи
з необхідності досягнення конкретних резул ьтатів
за рахунок бюджетних коштів; 2) підготовку на
підставі плану діяльності проекту кошторису та
бюджетних запитів та подання їх Міністерству ф інансів України чи місцевому фінансовому органу;
в) отримання бюджетних призначень шляхом з атвердження їх у законі про Державний бюджет
України чи рішенні про місцевий бюджет на відп овідний рік, доведення до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюдже тних коштів) відомостей про обсяги асигнувань,
забезпечення управління бюджетними асигнува ннями; 4) затвердження кошторисів розпорядників
бюджетних коштів нижчого рівня, якщо інше не
передбачено законодавством; 5) здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень
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отриманих розпорядниками бюдж етних коштів
нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів
і витрачанням ними бюджетних коштів; 6) оде ржання звітів про використання коштів від розпор ядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і аналіз ефективності
використання ними бюджетних коштів [9, с.15-16].
Подібного характеру приписів в інституті бюдже тного права переважна більшість. Вони викладені,
як правило, у зобов’язальному стилі.
Вище нами був наведений приклад позити вного компетенційного припису інституту бюдже тного права. Досить часто зустрічаються в інстит уті
бюджетного права і так звані негативні компете нційні приписи. Наприклад, п. 2 ст. 74 Бюджетного
кодексу України передбачено, що держава не несе
відповідальності за зобов’язаннями із запозичень
до місцевих бюджетів; п. 4 цієї ж статті передбач ено, що видатки на обслуговування боргу місцевих
бюджетів не можуть щорічно перевищувати 10
відсотків від загального фонду відпов ідного місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного
періоду, коли планується обслуговування боргу;
нарешті, у п. 5 ст. 74 Бюджетного кодексу України
передбачено, що коли у процесі погашення осно вної суми боргу та платежів по його обслуговува нню, обумовленої договором між кредитором та
позичальником, має місце порушення графіка п огашення з вини позичальника, відповідна рада не
має права здійснювати нові запозичення протягом
й наступних років [9, с.45]. Кількісний та якісний
аналіз компетенційних приписів інституту бюджетного права України засвідчує, що наявні у ньому
зобов’язуючі та забороняючі компетенційні прип иси співвідносяться в цілому по інституту з деякими
тимчасовими коливаннями в один чи інший бік, як
2: 1. Дозволяючі компетенційні приписи також містяться в інституті бюджетного права України,
проте їх питома вага мізерна і коливається у наш
час в межах одного-двох процентів.
Приклад дозволяючих компетенційних приписів в інституті бюджетного права дає нам стаття 72
«Дефіцит місцевих бюджетів» Бюджетного кодексу
України. В ній, зокрема, відзначено, що за загальним фондом місцеві бюджети можуть прийматися з
дефіцитом шляхом внесення змін до рішень про мі сцевий бюджет за результатами річного звіту про в иконання відповідного місцевого бюджету за попер едній бюджетний період виключно на суму вільного
залишку бюджетних коштів. Наступний пункт даної
статті засвідчує, що за спеціальним фондом можуть
прийматися з дефіцитом виключно бюджет Автон омної Республіки Крим та міські бюджети у частині
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дефіциту бюджету розвитку, який покривається за
рахунок запозичень [9, с.44].
Не менш яскраво виражена видова специфіка
змісту та форми приписів інституту податк ового
права. На відміну від специфіки змісту та ф орми
приписів інституту бюджетного права, вона на порядок більше досліджена у науці фінансового пр ава, тому у даному випадку є можливість скорист атися деякими її здобутками у цьому питанні. Чи не
найглибше в пострадянській науці фінансового
права підстави класифікації податково -правових
норм дослідив М.П.Кучерявенко. Найхарактернішою спільною рисою специфіки змісту та форми
усіх приписів інституту податкового права є те, як
постійно зазначає М.П.Кучерявенко, що вони за вжди безпосередньо стосуються певного обмеження
права власності приватного власника. Причому
співвідношення дозволів і зобов’язувань у пода тково-правовому регулюванні не передбачає їх бе зумовної взаємозумовленості, автоматизму в опос ередкуванні одним іншого. «При цьому, - резюмує
М.П.Кучерявенко, - важливо враховувати діалектичне взаємоузгодження форм заборон та дозволів,
коли дозвіл може бути вираженим у формі забор они, а заборона у формі веління. Безумовне веління
на здійснення певних дій фактично означає заборону їх нездійснення. «Відмінності велінь і заб орон, - цитує М.П.Кучерявенко М.М.Коркунова, проявляються в основному у різному характері
обов’язків, що ними покладаються. Повеління
встановлюють обов’язки співдіяння, позитивні
обов’язки; заборони – обов’язки утримання від
дій, негативні обов’язки. Цією відмінністю
обов’язків зумовлюється можливість примусового здійснення велінь юридичних норм. Заборонні
норми усі допускають примусове здій снення. Із
зобов’язальних – тільки покладене зобов’язання
надання іншому якої-небудь речі, але не
обов’язку особистої дії» [33, с.163 -164].
Усі податково-правові норми, що в сукупності складають інститут податкового права,
М.П.Кучерявенко класифікує та аналізує на пі дставі різноманітних критеріїв: 1) залежно від
призначення їх приписів; 2) залежно від особл ивостей предмета правового регулювання; 3) за
формою викладу і методом регулювання; 4) з алежно від об’єкта регулювання; 5) залежно від
змісту функцій; 6) залежно від характеру рег улювання; 7) залежно від обсягу регулюва ння; 8)
за часом їх дій; 9) за територією дії; 10) залежн о
від характеру їх зв’язку з індивідуальн им регулюванням; 11) залежно від міри юридичної с или
актів, у яких вони викладені [33, с.163-193].
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Тим не менше, квінтесенцію видової специфіки змісту та форми приписів інституту податк ового права є їх спрямування на забезпечення без умовного легітимного вилучення у приватного власника встановленої законом частини його прива тної власності та спрямування цієї вилученої ч астки
для її неодмінного зарахування на баланс вл асності
відповідного публічного суб’єкта. Інакше кажучи,
сенсом видової специфіки змісту та форми приписів інституту податкового права є постійне підтр имання у суспільстві фіскальних відносин між і нститутами публічної влади та приватними власн иками як неодмінної умови природного існ ування
соціуму в цілому. Специфіка змісту та форми пр иписів інституту податкового права детермінована
виключно метою існування даного інстит уту.
Цікавий і водночас цінний кількісний та як існий аналіз змісту і форми приписів інституту п одаткового права здійснив у свій час П.С.Пацур ківський. За їх характером він розподіл ив усі податково-правові приписи інституту податкового пр ава на три види – зобов’язуючі, забороняючі та уповноважуючі. П.С.Пацурківський акц ентує увагу на
тому, що «зобов’язуючи здійснювати певні дії, н орма права тим самим забороняє діяти інакше в п орівнянні з тим, що в ній зумовлено. Проте суть
припису такої фінансово-правової норми полягає в
позитивній дії, передбаченій відповідною нормою
права» [41, с.145]. «Уповноважуючи на ті чи інші
дії (дозволяючи їх), фінансово-правова норма в той
же час зобов’язує утриматися від дій, спрямованих
на те, щоб завадити уповноваженому здійснити
свої права, - пише він в іншому місці цієї ж його
монографії. - Проте суть питання тут у тому, що
така фінансово-правова норма не приписує уповноваженому будь-яких позитивних дій чи утримання від певних дій. Вона тільки дозволяє
суб’єктам фінансового правовідношення вчиняти
ті або інші дії, надаючи їм свободу розп оряджатись
наданими їм правами, тобто, використовувати чи
не використовувати ці права» [41, с.150].
Вище наведене в першу чергу та найбільше
стосується змісту та форм приписів, що містят ься у нормах інституту податкового права. Сповна
відображає специфіку змісту та форм пр иписів
інституту податкового права і спост ереження
П.С.Пацурківського: «Забороняючі ф інансовоправові норми з усього масиву норм ф інансового
права, - пише він, - займають проміжне місце за
своєю кількістю між зобов’язуючими та уповн оважуючими фінансово-правовими нормами» [41,
с.150]. Як і в інституті бюджетного права, в і нституті податкового права з обов’язуючі норми
складають серед усього їх масиву біля двох тр е-

тин. Ще майже одну третину в інституті пода ткового права складають забор оняючі норми. На
уповноважуючі норми податково -правового інституту припадає лише д екілька процентів від їх
загального числа.
Такою ж неповторною видовою специф ікою
наділені зміст і форма приписів й усіх інших інст итутів фінансового права. Ця їх специфіка найбільшою мірою зумовлюється метою кожного відп овідного фінансово-правового інституту. Даних
дві властивості фінансово -правових інститутів –
їх мета і видова специфіка змісту та форми пр иписів кожного відповідного інституту – роблять
їх унікальними, неповторними у системі фіна нсового права в цілому, розрізняють фінансово правові інститути між собою та є об’єктивною
основою їх системи.
І навпаки, наступних дві властивості інстит утів фінансового права – їх ієрархічність та структуровність - є типовими, загальними для усіх фіна нсово-правових інститутів. У «Великому тлумачн ому словнику сучасної української мови терміно поняття ієрархія, від якого походить термінопоняття ієрархічність, пояснюється, як: «3. Властивість, яка характеризує систему з відношеннями
старшинства між її частинами» [11, с.488]. Це тлумачення даного терміно-поняття з позицій елементаристського типу пізнання, проте в ньому водночас схоплено та відображено у значній мірі і си стемне бачення системного явища дійсності, а саме
– дане терміно-поняття характеризує внутрісистемні відношення інституту фінансового права.
Будь-який інститут фінансового права, як
уже було з’ясовано вище, це системний об’єкт, що
складається з певної кількості відносно автоно мних підсистем, які взаємодіють між собою та своїм
інститутом в цілому. Переконливою ілюстр ацією
останнього твердження є, наприклад, інститут б юджетного права. Його зміст склад ають бюджетноправові норми, які містяться в Бюджетному кодексі
України, поділені, за функціональним критерієм,
на Загальну та Особливу частини, а також бюдж етно-правові норми, викладені в інших спеці альних
і неспеціальних нормативно-правових актах держави та місцевого самоврядування.
Загальну частину інституту бюджетного пр ава складають бюджетно-правові приписи щодо
визначення предмету бюджетно-правового регулювання, основних нормативно закріплених терм іно-понять даного інституту, бюджетного періоду,
складу бюджетного законодавства, бюджетної си стеми України та її принципів, бюджетних запоз ичень, бюджетного процесу та його учасників [ 9,
с.3-20]. Особливу частину інституту бюджетного
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права України складають бюджетно -правові приписи щодо: доходів і видатків Державного бюджету України; складання, розгляду, прийняття та в иконання Державного бюджету Укр аїни, внесення
змін до Закону про Державний бюджет України;
бухгалтерського обліку та звітності про виконання
Державного бюджету України; місцевих бюджетів;
міжбюджетних відносин; контролю за дотрима нням бюджетного законодавства та відповідальності
за бюджетні правопорушення; прикінцевих пол ожень [9, с.21-64].
Норми Загальної частини інституту бюдже тного права мають більшу юридичну силу, ніж но рми Особливої частини інституту бюджетного права, а тому у випадках колізій між ними пріоритет
завжди належить нормативно-правовим бюджетним приписам загального характеру. Це ж саме
стосується і субінститутів інституту бюджетного
права – при виникненні колізій між ними безумо вний пріоритет належить більш загальній нормі.
Наприклад, відомий сучасний вітчизняний дослі дник місцевих фінансів України та їх правового р егулювання В.І.Кравченко писав, що у якості субі нститутів інституту бюджетного права в Україні
склалися та функціонували у другій половині 90-х
рр. ХХ ст. самостійний місцевий бюджет, позаб юджетні, валютні та цільові фонди, поточний б юджет та бюджет розвитку [28, с.51]. Інші вчені
юристи-фінансисти відзначали інші субінститути
інституту бюджетного права.
Не менш яскраво ієрархічність як властивість
інституту фінансового права проявляється і в і нституті податкового права. У Податковому кодексі
Російської Федерації, який також складається із
Загальної та Особливої частин, зазначається, що
Загальна його частина врегульовує «основні начала
законодавства про податки і збори». Найбільш ст исла ці начала викладені у ст.3 Податкового кодексу
РФ. Згрупувавши дані начала оподаткування у семи
якісно відмінних між собою групах, законод авець РФ
відзначив, що коли порушується хоча б одне із чітко
визначених ним основних начал законодавства про
податки і збори, то в такому випадку податок чи збір
не вважаються встановленими. Якщо ж порушень
цих начал немає, однак виникла колізія між податк ово-правовими нормами Загальної та Особливої ча стин Податкового кодексу держави, то пріоритет н алежить нормі Загальної частини [38, с.4-11].
У спеціальних дослідженнях з фінансового
права ієрархічності його інститутів також приділ яється значна увага. Зокрема, М.П.Кучерявенко,
розглядаючи податкове право як складний фінансово-правовий інститут, спеціально виділив пі дрозділ «Структура складного інституту податков о82

го права». Проаналізувавши зв’язки між собою
окремих податково-правових норм, їх якісно виокремлених груп, простих податково-правових інститутів, цей відомий теоретик податкового права
дійшов висновку, що «податкове право, являючи
собою складний фінансово-правовий інститут, передбачає об’єднання правових норм у базові, про сті податково-правові інститути. Останні не містять
у собі інших підрозділів, а об’єднують податковоправові норми такої міри однорідності, яка не д озволяє принципово диференціювати їх на дрі бніші
групи» [33, с.68].
З іншого боку, як справедливо зазначає
М.П.Кучерявенко, інститут податкового права,
об’єднуючи податково-правові норми, утворює якісно нове явище, в межах якого правові норми пов’язуються між собою у відповідності зі своїм юриди чним змістом, відношенням та впливом на регульовані
ними суспільні відносини. «Складність таких відн осин, - резюмує М.П.Кучерявенко, - і є передумовою
глибшого структурування правових норм, спрямов аних на регулювання та формування базових податк ово-правових інститутів, що об’єд-нуються в податкове право в цілому» [33, с.69].
О.А.Кірімова причину ієрархічності прав ових інститутів, в тім числі інститутів фінансового
права, вбачає у спеціалізації відповідних правових
норм, зумовленій ускладненням об’єкта правового
регулювання. У податковому праві однією з найі стотніших причин такої спеціалізації податково правових норм є, на нашу думку, наявність різн оманітних податків, зборів та інших споріднених
сутнісно з ними обов’язкових платежів. Саме це
взято за основу майже у всіх країнах світу при ф ормуванні Особливих частин їх податкового права.
Уже згадувана нами О.А.Кірімова виділення вну трішніх груп податково-правових норм, що виражають особливості правового регулювання окр емих видів суспільних відносин, характеризує як
варіантні правові інститути [23, с.14].
Як переконує аналіз, ієрархічність властива й
усім іншим інститутам фінансового права. Саме
вона забезпечує належну ефективність фінансово правового регулювання відповідних фінансових
відносин, об’єднуючи в єдине ціле усі норми пе вного правового інституту, надаючи можливість
кожній нормі виконувати лише їй властиву фун кцію, доповнювати одна одну. Ієрархіч ні взаємозв’язки фінансово-правових норм між собою створюють внутрішню форму відповідного інституту
права, перетворюють механічну сукупність норм
права у їх органічну систему. Ієрархічність фіна нсово-правового інституту є явищем виключно
об’єктивно зумовленим природою права в цілому
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та фінансового права особливо та відображає в основному його статику.
Протилежною ієрархічності усіх фінансово правових інститутів є їх структуровність. Термінопоняття структуровний у «Великому тлумачному
словнику сучасної української мови» В.Т.Бусела
тлумачиться як: «Якому можна надати певної
структури» [11, с.1405]. Воно відображає в основному динаміку фінансово-правових інститутів, в
основі якої лежать не тільки об’єктивні причини,
але і суб’єктивні фактори. Стала класичною г нучкість податкових систем держав, періодичні відм іни одних податків та запровадження натомість і нших податків, перерозподіл їх питомої ваги. Яс кравий приклад структуровності інституту податк ового права, тобто, його гнучкості, демонструє й
вітчизняна податково-правова практика.
Так, складний інститут податкового права
України за Законом України «Про систему опода ткування» від 25 червня 1991 р. містив у собі такі
прості інститути (чи субінститути): а) податок на
добавлену вартість; б) акцизний збір; в) подат ок на
доходи підприємств і організацій; г) прибутк овий
податок з громадян; д) мито; е) державне мито; є)
податок на майно підприємств; ж) податок на н ерухоме майно громадян; з) плата за землю; и) п одаток з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин та механізмів; і) податок на
промисел; ї) плата по відшкодуванню витрат на
геологорозвідувальні роботи; й) плата за спеціал ьне використання природних ресурсів; к) плата за
забруднення навколишнього природного серед овища; л) відрахування та збори на будівництво,
ремонт і утримання автомобільних доріг; м) вн ески
до фонду для здійснення заходів щодо лі квідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальн ого захисту населення; н) внески до Фонду сприя ння зайнятості населення; о) внески до Фонду соці ального страхування України; п) внески до пенсі йного фонду України – за загальнодержавними
податками та а) готельний збір; б) збір за паркову
автомобілів; в) ринковий збір; г) збір за видачу о рдера на квартиру; д) курортний збір; е) збір за
участь у бігах на іподромі; є) збір за виграш у бігах
на іподромі; ж) збір з осіб, які беруть участь у грі
на тоталізаторі на іподромі; з) податок з реклами;
и) збір за право використання місцевої символіки;
і) збір за право проведення кіно-і телезйомок; ї)
збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей; й) комунальний
податок; к) збір за проїзд по території прикордо нних областей автотранспорту, що прямує за ко рдон, – за місцевими податками і зборами [2], то
за Законом України «Про систему опо даткування»

від 18 лютого 1997 року складний інститут пода ткового права України включав у себе наступні пр ості інститути податкового права: 1) податок на д одану вартість; 2) акцизний збір; 3) податок на пр ибуток підприємств; 4) податок на доходи фізичних
осіб; 5) мито; 6) державне мито; 7) податок на н ерухоме майно (нерухомість); 8) пл ата (податок) за
землю; 9) рентні платежі; 10) податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів; 11) податок на промисел; 12) збір за
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету; 13) збір за спеціальне вик ористання природних ресурсів; 14) збір за забру днення навколишнього природного середовища; 15)
збір до Фонду для здійснення заходів щодо лікв ідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; 16) збір на обов’язкове
соціальне страхування; 17) збір на обов’язкове
державне пенсійне страхування; 18) збір до Держ авного інноваційного фонду; 19) плата за торговий
патент на деякі види підприємницької діял ьності –
за загальнодержавними податками і зборами і
1) податок з реклами; 2) комунальний податок; 3)
готельний збір; 4) збір за припаркування автотра нспорту; 5) ринковий збір; 6) збір за видачу ордера
на квартиру; 7) курортний збір; 8) збір за участь в
бігах на іподромі; 9) збір за виграш у бігах на іподромі; 10) збір з осіб, які беруть участь у грі на тот алізаторі на іподромі; 11) збір за право використа ння місцевої символіки; 12) збір за право проведе ння кіно- і телезйомок; 13) збір за проведення місц евого аукціону, конкурсного розпродажу і л отерей;
14) збір за проїзд по території прикордонних обл астей автотранспорту, що прямує за кордон; 15) збір
за видачу дозволу на розміщення об’єктів то ргівлі
та сфери послуг; 16) збір з власників собак – за місцевими податками і зборами [3].
Щойно наведений нами приклад структуро вності інституту податкового права переконує, що
властивість структуровності зумовлюється рядом
чинників, як внутрішніх, так і зовнішніх відносно
інституту податкового права. Тим не менше си стемний аналіз інституту податкового права перек онує, що у вирішальній мірі структуровність інст итуту податкового права зумовлюється його вла сною природою, а саме: здатністю податкового права змінюватися у заданих межах одночасно зі зм іною податку як інституту публічних фінансів.
З властивістю структуровності складного і нституту податкового права тісно пов’язана власт ивість спеціалізації простих інститутів фінансового
права, що також щойно було проаналізовано та
продемонстровано на конкретних прикладах. Б ільше того, структуровність складного інституту
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податкового права проявляється у спеціалізації б азових простих інститутів податкового права, до
певної міри зумовлюється їх спеціалізацією та і нтеграцією між собою. Ґрунтовний аналіз діалект ики спеціалізації та інтеграції базових податковоправових інститутів наводить М.П.Кучерявенко.
Об’єднання цих інститутів у складний інститут
податкового права, зазначає він, передбачає сист ему розвинутих, стійких зв’язків між окремими пр остими податково-правовими інститутами, яке тим
не менше не завершується виникненням якісно
нового утворення – галузі права. «Подібне могло б
здійснитися, - зауважує М.П.Кучерявенко, - якби
сукупність базових податково-правових інститутів
охоплювала своїм регулюванням усі сторони певної
сфери суспільних відносин (виділено нами. – В.Л.).
Проте у даному випадку це регулювання спрямоване тільки на певний різновид фінансових відн осин (виділено нами. – В.Л.), пов’язаних з формуванням доходів держави і територіальних громад. Рег улювання ж усіх сторін фінансових відносин досягається усією сукупністю фінансово-правових інститутів» [32, с.71].
На нашу думку, «подібне», тобто виникнення
«якісно нового правового утворення – галузі права» ніколи за аналогічних обставин не може здій снитися в принципі, тому що будь-яка за кількісними параметрами сукупність правових норм одн ого
і того ж виду за законами формальної та діалект ичної логіки не спроможна трансформуватися у н ову, родову якість за своєю природою. Якщо н авіть
назвати складний інститут податкового пр ава підгалуззю фінансового права чи навіть окремою г алуззю публічного права, природа виділених таким
чином системи норм не зміниться – ці норми за
будь-якої їх словесної конструкції спроможні з абезпечувати лише фіскальні та контрольні відн осини з приводу публічних фінансів.
Структуровність властива й усім іншим і нститутам фінансового права. Вона забезпечує,
так би мовити, еластичність, динамічність фіна нсового права як суспільного феномену в цілому,
є запорукою спеціалізації та інтеграції усіх які сно виокремлених масивів фінансово -правових
норм. У цьому переконує також наявність субі нститутів фінансового права.
У науці фінансового права давно було п омічено, що у зв’язку зі складною системою ві дносин, які регулюються нормами фінансового
права, існує об’єктивна необхідність виділення
ще одного рівня правового утворення – субінститутів фінансового права, які не є самостійними, а
завжди належать до певного інституту фінанс ового права [18, с.77; 13, с.11]. Ідея про наявність
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субінститутів у праві чи не вперше бул а проголошена відомим ученим-цивілістом О.С.Йоффе.
Він доводив, що «самостійні органічні утворе ння
зустрічаються інколи і всередині інституту. Такі
утворення, - на його думку, - можна було б назвати субінститутами» [21, с.51].
Ця пропозиція корифея цивілістичної науки
прижилася і в науці фінансового права. Зокрема,
Н.Ю.Пришва зазначає, що у складі інституту неп одаткових доходів бюджету доцільно об’єднати в
субінститути норми з регулювання таких доходів,
як: а) штрафи; б) збори, що не включені до складу
податкової системи України [44, с.23]. На думку
М.В.Кустової, інститут правових основ грошового
обігу складається з : 1) субінституту, що закріпляє
основи грошової системи; 2) субінституту, що рег улює організацію готівкового грошового обігу; 3) су бінституту, що регулює організацію безготівкового
грошового обігу; 4) субінституту, що закріплює о сновні інструменти і методи грошово-кредитної політики [29, с.14]. Тобто, як неважко переконатися, субінститутам фінансового права притаманні лише
окремі якості інституту фінансового права, відповідно, й окремі їх властивості, тому відсутні об’єктивні
підстави для виділення їх у самостійні якісно вио кремлені феномени фінансового права.
Саме через структурованість окремих і нститутів права та права в цілому сучасна західна
соціологія права пояснює механізм само відтв орення права та його межі. Зокрема, один з найв ідоміших представників цієї наукової школи
Н.Луман, аналізуючи зміни у правовій системі,
викликані надмірним політичним втручанням у
неї в умовах «державного інтервен ціонізму державою загального благоденства», дійшов висн овку, що право може різко звужувати чи навіть
періодично втрачати властивість самовідтворе ння, переструктурування внаслідок політичних
зловживань ним як засобом пол ітичної інженерії.
Ці зловживання змінюють понад природні межі
іманентну структуру права, особливо його вну трішній баланс нормативної закритості і когніт ивної відкритості, внаслідок чого з’являється п еревантаження і навіть збої «самовідтворення» у
саморегулюючій системі [6 4, с.111-114].
За природних же умов, пише Н.Луман, «правова система в цілому та якісно виокремлені її вн утрішні підсистеми [інститути права також. – В.Л.]
–це нормативно закриті системи. В той же час вони
відкриті для обміну когнітивною інфо рмацією із
середовищем, оскільки правова система – це не
просто система норм, а система юридичних опер ацій по само відтворенню норм і відбору зовнішньої
інформації. Завдяки останньому вона може пр и-
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стосовуватися до змін середовища, якщо її когн ітивна структура в достатній мірі генералізована »
[64, с.119]. Оскільки правова система в цілому та її
якісно виокремлені компоненти наділені норм ативно закритою структурою, резюмує Н.Луман,
то процедура відтворення права здій снюється як
процес циркуляції: «Рішення юридично дійсні
тільки тоді, - пише він, - коли вони базуються на
нормативних правилах, оскільки нормативні
правила дійсні лише тоді, коли вони реалізуют ься в рішеннях» [64, с.122]. Вживання тут слова
«оскільки», пояснює Н.Луман, - «це не помилка,
а задум. Дійсність права не базується ні на вл аді
чи волі, ні на гіпотетичній основній нормі. Її не
можна пояснити і як «соціальний факт» існува ння самого правопорядку. Дійсність права – це
коло подібність (circularity)» [64, с.124]. Останню
характеристику Н.Луман поширює й на якісно
виокремлені частини права, в тім числі й на і нститут права [64, с.136].
Аналіз поняття та природи правової форми
публічних фінансів вважаємо за необхідне розп очати зі звернення до здійсненого понад чверть ст оліття тому відомим представником Франкфуртс ької школи правознавства Ю.Хабермасом розрізнення терміно-понять «право як інститут» та «пр аво як засіб», а також критеріїв л егітимованості
правових норм, що ними позначаються. Зокрема,
на думку Ю.Хабермаса, існує два критерії легіт имованості цих правових норм.
Перший позитивістський критерій, як вважає
Ю.Хабермас, передбачає легітимацію з допомогою
процедури, другий – матеріальне обґрунтування.
У першому підході, зазначає він, легітимованість
зводиться до формальної коректності закону, суд ових рішень або адміністративних акт ів. Для права
як засобу управління, яке апріорі не повинно втр учатися у матеріально організовані відносини, д остатньо легітимації процедурою. «За умов значн ого і швидкого розширення об’єкта правового регулювання, що спостерігається протягом декількох
останніх десятиріч, - пише Ю.Хабермас, - матеріальне обґрунтування юридичних норм, що прийм аються, у багатьох випадках ускладнене і навіть н еможливе, а коли мова іде про право як засіб, що не
чіпає соціальну інтеграцію, то воно просто безгл узде» [62, с.203-209].
Право ж як інститут, - пояснює він дальше, це юридичні норми, які не можуть бути легітим овані тільки за допомогою процедури, оскільки дійсність цих норм щоразу ставиться під сумнів пра ктикою правового регулювання. Вони, отже, потребують матеріального обґрунтування, оскільки зачіпають порядок самого «життєвого світу і разом з

неформальними нормами поведінки створюють
основу соціально інтегрованих комун ікативних
дій. «Право як інститут», резюмує Ю.Хабермас, не
створює нових відносин, не формує їх, а тільк и регулює існуючі. Юридизація існуючих відносин,
соціальних інститутів, - продовжує він думку, - це
встановлення «правових інститутів». Саме «прав ові інститути», - завершує свій аналіз Ю.Хабермас, є гарантіями свободи, коли норми, що ними вст ановлюються, орієнтуються на чинні суспільні і нститути і лише «юридично відтворюють», соціал ьно інтегровані комунікативні дії [62, с.218-220].
Ю.Хабермас, отже, розрізняє «інститут права» як
явище, що виражає та відображає власне якісно
виокремлену субстанцію права, і «правовий інститут» як фактично спосіб впливу інституту пр ава на навколишню об’єктивну реальність, як
«юридизацію» цієї реальності.
У пострадянському вітчизняному та заруб іжному правознавстві для розрізнення даних явищ
найчастіше вживаються терміно-поняття «форма
права» та «правова форма», які за змістом аналог ічні хабермасівським «інституту права» та «прав овому інституту». Задля підтримки та продовження
наукової традиції, що сформувалася у вітчизнян ому зокрема та в цілому пострадянському прав ознавстві ми у подальшому викладі матеріалу також
використовуватимо поняття «форма права» та
«правова форма». Наприклад, М.М.Марченко
пише, що «форма права (виділено нами. – В.Л.)
може бути визначена як сп осіб (прийом, засіб)
внутрішньої організації і зовнішнього вираж ення
права, а точніше, вираження правил поведінки,
що містяться в нормах права. Водночас, - продовжує він, - правова форма виступає у вигляді
способу (прийому, засобу) опосередкування і
відповідного впливу права на економіку, політ ику, соціальну сферу житт я суспільства і інші сфери» [36, с.188].
Продовжуючи розрізнення терміно -понять
«форма права» та «правова форма», М.М.Мар ченко звертає увагу на те, що вони як загальнопр авові і водночас філософські категорії «форми»
співвідносяться з різним «змістом». «Форми права, - резюмує він, - виступають як парні категорії
суто юридичного змісту. Водночас правова форма
опосередковує і співвідноситься з іншим, неюридичним змістом» [36, с.188]. Стосовно ж «спі ввідношення правової форми і опосередковуван ого нею матеріального чи іншого не правов ого
змісту, то в даному випадку, - завершує розрізнення
вище
зазначених
терміно -понять
М.М.Марченко, - формі і змісту надається дещо
інший сенс, а саме: правова форма розглядається
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не тільки і навіть не стільки як засіб чи прийом
опосередкування й організації неправової мат ерії, скільки як засіб впливу на неї. Відповідно,
зміст при цьому розглядається переважно не як
співвідносна з формою категорія, а як об’єкт чи
предмет впливу з боку правової форми, то чніше, з боку усього права » [36, с.188-189].
Близьке до вищевикладеного розуміння
змісту категорії «правова форма» й в українс ькому пострадянському правознавстві. Так,
О.Ф.Скакун пояснює, що «необхідність прав ової
форми» регулювання суспільних відносин
«об’єктивно породжена … потребам и суспільства». Зокрема, на її думку, «вплив права на ек ономіку здійснюється трьома основними спос обами: право закріплює економічні відносини,
що склалися, гарантує їх стабільність (право як
закріплювач); право стимулює виникнення і
розвиток нових економіч них відносин, якщо для
цього наявні відповідні умови (право як стим улятор); право підтримує і охороняє існуючі економічні відносини, особливо ті, які щойно
з’явилися (право як хранитель)» [ 47, с.301]. На
нашу думку, саме цей підхід розрізнення субст анціональних якостей власне права та правового
впливу на неправову сферу суспільства дозволяє
адекватно сприйняти та пояснити всю унікал ьність феномену права і його незаміниму роль в
організації цивілізованого існ ування соціуму.
У теорії фінансового права ще в період її становлення було закладено дещо інше розрізнення –
між фінансовим правом і публічними фінансами, що також має не аби яке методологічне значення.
Зокрема, Ю.А.Ровинський у монографії, що стала
основою його докторської дисертації, цілий її пі дрозділ присвятив дослідженню правових форм ф інансової діяльності держави. Так, ще у 1960 р. він
писав: «Цілком очевидно, що правова організація
фінансової діяльності (так він іменував правову
форму фінансової діяльності. – В.Л.), як і будь-якої
іншої, є тільки передумовою (виділено нами. –
В.Л.), вкрай важливою для регулювання суспіл ьних відносин. Правова організація діяльності орг анів держави включає в себе, - пояснював він далі, встановлення їх структури, компетенції (прав і
обов’язків), функцій і завдань, повноважень посадових осіб по здійсненню даної діяльності. Проте
організація діяльності державних органів і р егулювання пов’язаних з нею відносин не зл иваються в єдине поняття» [46, с.60] (виділено
нами. – В.Л.) – наголошував Ю.А.Ровинський.
Особливо важливими у методологічному
відношенні для пострадянської науки фінансового
права є наступні міркування знаного теоретика ф і86

нансового права. «Окремі радянські юристи висл овлюють іншу точку зору. Вони вважають, що оск ільки фінансова діяльність є діяльністю держав и, то
вона належить до надбудови і врегульована но рмами права. Тому вона сама стає предметом фіна нсового права, а [фінансові. – В.Л.] відносини можуть існувати тільки у формі правовідносин. Т аким чином, - резюмує він, - прибічники цієї точки
зору по суті не роблять розрізнення між впорядкованою фінансовою діяльністю держави і характ ером суспільно-виробничих відносин, пов’язаних з
нею. Внаслідок цього фінансові відносини існують ніби тільки у формі фінансових правові дносин. Неспроможність даної концепції оче видна» [46, с.60] (виділено нами. – В.Л.).
Ю.А.Ровинський не залишив голослівним
своє резюме, а пояснив його, на нашу думку, д остатньо переконливо: «Господарсько -організаторська діяльність держави виходить з факту ная вності певних базисних відносин і важ ливості їх
правового регулювання. Предметом фінанс ового
права є не сама фінансова діяльність, - звертає він
увагу, - а ті відносини, які виникають у процесі її
здійснення. Ці відносини є однією з форм економ ічних відносин, які, будучи врегульовані н ормами
права, стають правовідносинами. Таке співвідн ошення фінансової діяльності і фінансового права
узгоджується із загальноприйнятим серед радянс ьких юристів критерієм виділення певної сукупності
норм у самостійну галузь права за предметом пр авового регулювання. Воно перебуває у відповідності із самою суттю радянських фінансів як сист еми
економічних, базисних відносин» [ 46, с.60-61].
Водночас розрізнення форми фінансового права, з
одного боку, та фінансово-правової форми публічних фінансів, з іншого боку, Ю.А.Ро винський не
здійснив. Дана прогалина у науці фінансового пр ава залишилася незаповненою й іншими теоретик ами фінансового права, в тім числі й пострадянської
доби. Тобто, у науці фінансового права виробилася
певна інерція не помічати даної проблеми.
Чи не найближче у пострадянській науці ф інансового права підійшов до успішного розв’я зання даної проблеми П.С.Пацурківський, який
дослідженню питань правових форм фінанс ової
діяльності держави присвятив цілий розділ о днієї зі
своїх монографій. У порівнянні з Ю.А. Ровинським
він робить крок вперед, поділяючи ф орми впливу у
фінансовій діяльності держави на правові та непр авові. «Із найбільш вживаних неправових форм у
фінансовій діяльності держави, - зазначає П.С.Пацурківський, - слід назвати такі: роз’яснення ф інансового законодавства населенню, проведення
засідань комітетів чи комісій представницьких о р-
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ганів влади з бюджетно-фінансових питань, різноманітних нарад в апараті фінансових органів, і нструктування фінансових служб підпр иємств та
інші види організаторської роботи держави у цій
сфері. Сюди ж відносяться і фінансово -технічні
операції – розрахунки платежів і асигнувань з б юджетів, обсягів фінансування і кредитування, ф інансово-еконо-мічний аналіз, підготовка матері алів до фінансового планування, прогноз ування і
звітності та багато інших. Спільною рисою для усіх
є те, що вони не мають юридичного значення
(виділено нами – В.Л.). Неюридичні форми лише
створюють передумови для здійснення пр авових
форм фінансової діяльності» [40, с.191-192].
«Правові форми фінансової діяльності держави» П.С.Пацурківський ототожнює з її фінанс ово-правовими актами. Здійснюючи фінансову ді яльність, пише він, держава та її органи «в рамках
своєї компетенції приймають фінансові-правові
акти (виділено мною. – В.Л.), шляхом яких у рамках повноважень регулюють суспільні відносини в
галузі акумулювання, розподілу та витрачання ф інансових ресурсів, контролю за цими процесами та
виконанням фінансових планів, фінансових з обов’язань перед державою. В таких актах знах одять своє відображення юридичні (чи правові, що в
даному випадку рівносильно), форми ф інансової
діяльності держави і органів місцевого самоупра вління» [40, с.191-192].
В іншій своїй монографії П.С.Пацурківський
фінансово-правові акти держави та її органів відніс
до форм фінансового права [41, с.69]. Тобто по суті
обґрунтувавши необхідність розрізнення форм ф інансового права як способу його внутрішньої о рганізації та зовнішнього вираження, з одного боку,
та фінансово-правових форм як способу опосередкування та відповідного впливу фінансов ого права
на публічні фінанси, висновку про це П.С.Пацур ківський не зробив. Цей факт, очевидно, поясн юється тим, що у 90-х роках минулого століття вітчизняна наука фінансового права ще пер ебувала
під домінуючим впливом радянських її концепцій,
у тім числі концепції повного детермінування ф інансового права змістом у характером суспільних
відносин, що ним регулюються. Молодій постр адянській теорії фінансового права ще потрібен був
певний період часу для методологічного та ідейн ого оновлення та вироблення на цій основі власних
концепцій та доктрин.
На превеликий жаль, і по нинішній час пос традянська наука фінансового права у питаннях
розрізнення форми права та правової форми зал ишилася на тому ж рівні. Стосовно ж розуміння к атегорії «правова форма» теорією фін ансового пра-

ва зроблено крок назад у порівнянні з оцінками та
висновками Ю.А.Ровинського більш як півстолі тньої давнини. Зокрема, характеризуючи розуміння
даної проблеми сучасною наукою фінансового
права, І.Б.Заверуха справедливо звернула увагу на
те, що «стала аксіомою теза про те, що фінансові
відносини існують тільки у вигляді прав овідносин»
[20, с.6]. Висловлюючись мовою відомої притчі,
класичне спростування цього твердження візьміть
у Ю.А.Ровинського.
Переконливим новітнім спростуванням п оширеної тези про те, що «фінансові відносини і снують тільки у вигляді фінансових правовідносин»
може бути, на нашу думку, запропонована
І.І.Кучеровим концепція податку як правової фо рми покладення відповідного зобов’язання. В дан ому випадку, як зазначає сам автор, в ос нову її покладена ідея про те, що податок – це певна юридична конструкція, яка складається з ряду елементів,
у відповідності з якою на тих чи інших осіб покл адено обов’язок по участі власним майном у грош овій формі у фінансуванні суб’єктів публічної вл ади. Саме шляхом встановлення податку, резюмує
І.І.Кучеров, і здійснюється формалізація таких
обов’язків» [31, с.18].
Як резонно зауважує І.І.Кучеров, на право
існування подібного підходу до визначення пода тку вказує той факт, що у ряді визначень податку,
що належать визнаним фахівцям у даній справі,
мають місце посилання на те, що податок передб ачає певний порядок його встановлення, справляння
чи стягнення [31, с.18]. Наприклад, Н.І.Хімічева
розглядає податок як обов’язковий індивідуально
безвідплатний платіж фізичних і юридичних осіб,
встановлений представницьким органом державної
влади чи місцевого самоврядування для зарахува ння у державну чи місцеву казну з визначенням його
розміру та терміну сплати [56, с.5]. Відоме також
визначення податку як обов’язкового індивідуально безвідплатного грошового внеску у бюджет і
державні позабюджетні фонди, що справляється з
його платника у законно встановленому п орядку та
розмірах [53, с.181].
І.І.Кучеров звертає увагу на те, що у даному
випадку ставка податку, терміни його сплати тощо
– це елементи юридичної конструкції податку, без
визначення яких у нормативному правовому акті
податкове зобов’язання не виникає в принципі.
При цьому чинне податкове законодавство про п одатки і збори передбачає як необхідні елементи
податку, так і вимоги щодо порядку їх встановле ння. Тобто, як правильно, на нашу думку, резюмує
І.І.Кучеров, «у даному випадку має місце специф ічна правова форма викладення норм податкового
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права. Недотримання цієї форми у тій чи іншій ч астині означає юридичну безпідставність податку»
[31, с.18].
Звертаємо увагу: не відсутність податку, а
безпідставність його. Яскравою і водночас д уже
поширеною практичною ілюстрацією даного в исновку знаного теоретика пострадянського под аткового права може бути, на нашу думку, існ ування за законодавством України безлічі прир одоресурсних платежів у правовій формі податку.
Як відомо, до класики податкового права нал ежить положення про те, що податки спл ачуються
приватними власниками чи їх податковими аге нтами з їх приватної власності. Природні ж ресурси у своїй величезній більшості, знову ж таки
згідно з чинним законодавством України, перебувають у державному віданні, а не у чиї йсь приватній власності. Тобто адекватною правовою
формою сплати природо ресурсних платежів є не
податкова, а інша правова форма, що має свій
порядок легітимації.
Визначивши правову форму публічних ф інансів як спосіб фінансово-правового впливу на
позаправове суспільне явище – фінанси та перетворення внаслідок цього їх у публічні фінанси, ми
фактично обрали і програму дослідження основоположних якостей правової форми публічних ф інансів. Якщо ретельно проаналізувати класичну та
сучасну наукову літературу з фінансового права, у
якій розглядаються питання взаємодії фінансового
права і публічних фінансів, то неважко пер еконатися, що за родовим поняття правової форми пу блічних фінансів завжди приховується конкретний
прояв останньої, її конкретний зміст. Зазвичай у
науковій фінансово-правовій літературі його традиційно іменують відповідним фінанс ово-правовим інститутом.
Наприклад, В.Д.Чернадчук до фінансово правових інститутів відносить: інститут бюджетн ого права; інститут правового регулювання держа вних доходів; інституту правового регулювання
державних видатків і бюджетного фінансування;
інститут правового регулювання фінансів підприємств, організацій і галузей народного господарс тва; інститут державного майнового і особистого
страхування; інститут державного соціального
страхування; інститут правових основ грошового
обігу, валютного регулювання та валютного кон тролю [37, с.44-45].
В.М.Вишновецький до основних фінанс ово-правових інститутів відносить наступні: де ржавного бюджету; позабюджетних фондів де ржавних коштів; фінансів державних підприємств;
державних доходів; обов’язкового майнового та
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особистого страхування; держ авних видатків;
державного кредиту; державного боргу; банкі вського права; валютного регулювання; фінанс ового контролю; фінансів органів місцевого сам оврядування. На думку цього автора, інститути
міжбюджетної позики, державної позики, відо мчої позики об’єктивно, за їх економічним змі стом та правовою природою, є ц ивільноправовими, а тому до системи фінансового права
не належать [13, с.12-13].
Переліки фінансово-правових інститутів як
за фінансовим правом України, так і за фінансовим
правом інших пострадянських держав, що наводять різна вчені юристи-фінансисти, можна було б
продовжити і у кожному з них було б як власне
бачення системи фінансового права, так і втілення
її загальних рис, на що звертають увагу більшість
теоретиків фінансового права. Щодо першого , то
оригінальне і, на нашу думку, цілком наукове п ояснення різноманітності точок зору вчених юри стів-фінансистів на систему фінансового права дав
уже згадуваний нами В.М.Вишновецький. Це з умовлено тим, пише він, що за основу виділення
фінансово-правових інститутів здебільшого беруться різні критерії: предмет правового регул ювання; характер та зміст впливу фінансово правових норм на суспільні відносини; сфера пр авового регулювання; функціональна роль у рег улюванні відповідних правовідносин; структура ф інансово-правового інституту тощо [13, с.13-14].
Не вдаючись у зайву в даному випадку полеміку щодо обґрунтованості критеріїв виділення
фінансово-правових інститутів та істинності їх п ереліків за правом тієї чи іншої держави, вважаємо
за необхідне звернути увагу на конкретність у
кожному, без винятку, випадку правової форми
публічних фінансів. Узагальнено цей феномен
відображається та виражається назовні у їх назві.
Проте і назва у всіх випадках глибока закономірна
– вона зумовлена фактично змістом відповідного
інституту фінансового права.
Так, Л.К.Воронова справедливо зауважує, що
«Необхідно чітко знати фінансово-правові норми,
їх специфіку, фінансові правовідносини, фінанс овий контроль. Без таких знань неможливо засвоїти
конкретні фінансово-правові інститути (виділено нами. – В.Л.)» [14, с.46-47]. В іншому місці цього ж підручника вона зазначає: «Наприклад, розділ
державних і муніципальних доходів об’єднує
фінансово-правові норми, які регулюють порядок справляння обов’язкових платежів : (виділено нами. – В.Л.) податкових (оподаткування юридичних і фізичних осіб), загальнодержавних і мі сцевих; неподаткових платежів тощо» [ 14, с.46]. У

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 402. Правознавство.

Л.В. Вакарюк

цілому ж, на думку Л.К.Воронової, система пос традянського фінансового права України складаєт ься з наступних «фінансово-правових інститутів і
субінститутів, у яких згруповані норми, що рег улюють відносини в галузі: 1) державного і місцев ого бюджетів; 2) державних і муніципальних поз абюджетних цільових фондів; 3) державних і мун іципальних доходів; 4) державного і муніципальн ого кредиту; 5) державного і муніципального боргу;
6) обов’язкового страхування; 7) державних і мун іципальних видатків; 8) валютного контролю; 9)
грошової емісії та грошового обігу» [14, с.45].
На конкретність фінансово-правових інститутів та детермінованість їх відповідними фінансово-правовими нормами насамперед і певним інститутом фінансового права в цілому звертає увагу й
Н.Ю.Пришва. Зокрема, вона пише, що «Саме но рмами фінансового права: 1) визначається пор ядок
встановлення неподаткового платежу. Мова йде не
про встановлення конкретного платежу нормами ф інансового права, а про регулювання цими нормами
процедури встановлення неподаткових платежу. Так,
в розділі 2 Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про систему оподаткування» (в ред.
від 4 червня 1997 р.) зазначається, що норми цього
Закону не поширюються на неподаткові платежі до
державного бюджету; 2) врегульовано порядок зар ахування неподаткових платежів до бюджетів; 3) в изначено порядок надання відстрочки, розстрочки за
неподатковими платежами; 4) покладено на податкові органи обов’язок щодо здійснення контролю за їх
справлянням» [44, с.171].
За спостереженням І.Б.Заверухи, аналогі чними якостями конкретності та зумовленості н ормами певного змісту наділений й фінансово правовий інститут державного боргу. «Власне
правова норма є невід’ємним елементом механ ізму
правового регулювання, - пише вона. – теоретикоправові дослідження змісту відносин у сфері де ржавного боргу неможливі без ґрунтовного аналізу
тих правових норм, які зумовлюють і визнач ають цей вид суспільних відносин (виділено нами.
– В.Л.) … аналіз правових норм дасть змогу з’ясувати види суб’єктів; методи, за допомогою яких
здійснюють правове регулювання; законода вство,
що регулює ці відносини; правову модель певного
виду відносин з урахуванням його відповідних
особливостей» [20, с.59].
На підтвердження наведеного узагальнення
І.Б.Заверуха наводить переконливі приклади. Зо крема, пише вона, Закон України «Про Державний
бюджет України на 2005 рік у ч.2 ст.13 передбачає,
що позичальники іноземних кредитів (крім
суб’єктів, чітко визначених у Законі), щодо яких

ухвалено рішення про надання державних г арантій,
отримуючи такі гарантії, зобов’язані подати з устрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків,
фінансові показники яких відповідають вимога м,
визначеним Кабінетом Міністрів України за уча стю Національного банку України, або надати інше
належне забезпечення та сплатити до Державного
бюджету України плату за їхнє отримання у розм ірі, встановленому Кабміном України». По -друге,
зазначає вона, відповідно до ч.1 ст.13 Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік»
було встановлено, що у 2005 році надання держа вних гарантій, гарантій Ради міністрів Автон омної
Республіки Крим та гарантій органів місцевого с амоврядування, крім конкретно визн ачених випадків, не здійснюватиметься [20, с.62-63].
Приклад забороняючої норми фінансового
права фінансово-правового інституту державн ого боргу знаходимо також у ст.73 чинного Б юджетного кодексу України, якою передбачено,
що надання позичок з одного бюдже ту іншому
заборонено. А згідно з ч.4 ст.74 Бюджетного кодексу України, видатки на обслуговування боргу
місцевих бюджетів не можуть щорічно перев ищувати десять відсотків видатків від загального
фонду відповідного місцевого бюджету протягом
будь-якого бюджетного періоду, коли планується
обслуговування боргу [9, с.45].
Аналогічне розуміння конкретності фінанс ово-правових інститутів і функціональної детермінованості їх нормами фінансового права, що вх одять до відповідного інституту фінансового права і
набувають неповторної форми права, знаходимо і в
російських теоретиків фінансового права. Зокрема,
Н.І.Хімічева пише, що фінансова система держави
«приводиться в дію» з допомогою «фінансово правових інститутів» [52, с.30]. Вона наголошує,
що «від рівня (якості) правових норм і правозастосовної діяльності у даній сфері залежить ефекти вність дії фінансової системи та реалізації соціал ьно-економічних програм країни» [ 52, с.31]. А в
грудні 2002 р. на засіданні секції «Фінансове пр аво» у межах загальноросійської науково -практичної конференції «Юридична наука і практика в Р осії: підсумки та перспективи розвитку» вона підкреслила, що «правовою основою функціонува ння фінансової системи є фінансове право, що
опосередковує суспільні (економічні) відносини,
які виникають у процесі створення, розподілу і
використання різних фондів грошових коштів»
[49, с.53]. Такої ж позиції дотримується і
О.Ю.Грачова та О.М.Горбунова. Розглядаючи
публічні фінанси та їх систему в Росії, вони н аголошують, що «система правових інститутів
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регулюють кожну з ланок фінансової системи».
«Система правових інститутів», - на їх переконання, - «забезпечує систему фондів» [51, с.30].
Узагальнюючи вищевикладене, можна ві дзначити, що форми фінансового права, інститути
фінансового права у даному випадку, детерм інують у функціональному аспекті фінансово -правові
форми, визначають їх якісно та кількісно і цим с амим забезпечують ефективність правового рег улювання публічних фінансів, над ають останнім
правової форми. Правових форм публічних фіна нсів стільки ж, скільки функціонує інститутів фінансового права. За своєю природою правова форма п ублічних фінансів є конкретним проявом усієї суку пності засобів впливу конкретного інституту фінанс ового права на відповідну ланку публічних фінансів.
Причому з часом дана роль окремих інститутів права,
як і права в цілому, має яскраво виражену тенденцію
до посилення. Деякі вчені пояснюють дану тенде нцію як конкретний прояв більш загальної тенденції
поглиблення відособлення права від політики і ек ономіки та трансформації його в універсальний регулятор життя соціуму [50, с.309-314].
Детермінованість правових форм публічних
фінансів відповідними інститут ами фінансового
права природно виключає навіть теоретичну доп устимість постановки питання про їх одночасну д етермінованість ще й змістом і формою відповідних
ланок публічних фінансів. Адже мова іде фа ктично
про два взаємовиключні, абсолютні, незалежні ф еномени об’єктивної реальності, тому бути детерм інованим одним з них означає повне викл ючення
детермінації певного явища в один і той же ч ас іншим з них. Водночас неможливо заперечити певної
функціональної залежності конкретної фінансовоправової форми від змісту та форми ан алогічної
ланки публічних фінансів. Величезна ф інансовоправова практика та досвід правового регул ювання суспільних відносин в цілому дають достатні підстави для висновку про те, що фінанс ово-правові, як і будь-які інші правові форми не
довільні у своїх проявах. Точніше каж учи, вони,
за словами М.М.Марченка, «проект уються на
реально існуючі економічні, політичні та інші
відносини» [36, с.22].Саме в такому сенсі, на н ашу думку, а не буквально належить сприймати
відомі слова К.Маркса про те, що «законодавча
влада не створює закону – вона лише відкриває і
формулює його» [34, с.285].
Яскравою ілюстрацією саме певної функці ональної залежності конкретних ф інансовоправових форм змісту та форм відповідних ланок
публічних фінансів може бути, наприклад, порі вняння вітчизняних соціалістичної та постсоціалі с90

тичної систем фінансового права (що складається з
відповідних інститутів фінансового права) та публічних фінансів. Зокрема, якщо у соціалістичн ому суспільстві майже вся власність була безп осередньо чи опосередковано одержавлена, то й
інститут податкових доходів у системі його ф інансового права був далеко не головним у фо рмуванні публічних фінансових ресурсів – таку
роль у фінансовому праві СРСР відігравав пр авовий інститут обов’язкових відрахувань з пр ибутку підприємств. Практично всі елементи даного правового інституту встановлювалися пр авомірно для тодішньої ситуації Радянським ур ядом, а не законодавчою вл адою.
Це не специфіка певної країни, а загальна з акономірність відповідного типу суспільного укладу
життя. Наприклад, у Китаї з його змішаною екон омікою – соціалістичною та капіталістичною – за
дев’ять років (1978-1987 рр.) Всекитийськими зборами народних представників було прийнято понад
60 законів, що мали пряме чи опосередковане ві дношення до оподаткування. За цей же період Де ржавна рада Китаю прийняла понад 500 адміністр ативних рішень, що мали значення для питань з абезпечення держави публічними фінансовими р есурсами [58, с.49-50].
Повертаючись до формування публічних ф інансових ресурсів постсоціалістичної України, ві дзначимо, що у її фінансовому праві зовсім зник
правовий інститут обов’язкових відрахувань з пр ибутку підприємств, тому що підприємства і їх прибутки у величезній більшості своїй стали прива тними. Натомість з’явився і відразу ж став відігр авати домінуючу роль у забезпеченні держави пу блічними фінансовими ресурсами складний інститут
податкового права України.
Функціональна залежність правових форм
публічних фінансів від змісту та форм власне пу блічних фінансів проявляється не лише на форм аційному рівні, що досить переконливо продемон стрував на різних моделях оподаткування І.І.Кучеров. Залежно від того, яка питома вага тих чи
інших видів податків і зборів у загальному обс язі
податкових доходів, він, враховуючи думки експертів, виділив чотири основні моделі системи под атків і зборів: англосаксонську, євроконтинентал ьну, латиноамериканську і змішану. Англосаксонс ька модель оподаткування функціонує в Австралії,
Великобританії, Канаді і США. В її основі лежить
прибуткове оподаткування, тобто справляння пр ямих податків з фізичних осіб. Питома вага непр ямих податків у публічних доходах цих держав в
порівнянні з іншими державами мізерна. Наприклад, у федеральному бюджеті США на прибутк о-
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вий податок з населення припадає понад 80 проц ентів доходів [30, с.15].
Євроконтинентальна модель оподаткування
характеризується великим непрямим оподаткува нням та значною питомою вагою відрахуван ь на
соціальне страхування. Такі моделі існують нині в
Австрії, Бельгії, Італії, Нідерландах, Н імеччині та
Франції. Наприклад, у 200 р. із загального обсягу
податкових доходів державного бюджету Італії
52,8% випало на прямі та 47,2 процента – на непрямі податки. У Німеччині питома вага відрах увань на соціальне страхування складає 45 проце нтів доходів бюджету, надходження від непрямих
податків – 22 проценти, а на прямі податки випадає
тільки 17 процентів [30, с.115-116].
Латиноамериканська модель оподаткува ння базується переважно на непрямому оподатк уванні, яке найбільш ефективне за умов високої
інфляції. Чималу роль у виборі моделі податк ової системи зіграв тут і той фактор, що непрямі
податки легше збираються та контролюються. Це
принциповий аргумент для ти х країн, що не мають розвинених податкових служб. Так, пит ома
вага непрямих податків у доходах бюджетів
складає в Болівії 42 проценти, у Чилі 46 проце нтів, а у Перу 49 процентів [ 30, с.116].
Змішана модель оподаткування поєднує риси
усіх вище наведених систем. Фахівці визнають змішаною модель оподаткування, що склалася в Яп онії. У цій країні структура податкових надходжень
у цілому така ж, як і в державах англосаксо нської
моделі оподаткування. Проте, на відміну від них, у
Японії пріоритет віддано не прибутк овому оподаткуванню, а справлянню страхових внесків.
Усі, без винятку, правові форми публічних
фінансів, що мали місце раніше чи характерні
нині фінансовому праву України, будь -якої іншої
держави, переконливо демонструють певну фу нкціональну залежність від відповідних ланок публічних фінансів. Тобто дана залежність взає мна.
Вона проявляє себе тільки у певних межах як з
одного, так і з іншого боку, а з виходом за такі
межі втрачається. Це якраз і вказує на функці ональну природу даної взаємозалежності прав ових форм публічних фінансів, з одного боку, та
змісту і форм відповідних ланок власне публі чних фінансів, з іншого боку.
Тим не менше, панівним у науці фінансового
права був і залишається підхід, який націлює те оретиків і практиків фінансового права у досл ідженні взаємодії правових форми й економічного
змісту в якості детермінанти розглядати саме
останній. Ніби резюмуючи погляди прихильників
даної парадигми однієї з фінансово -правових тео-

рій, поки що найбільш поширених у всіх постсоц іалістичних країнах, М.П.Кучерявенко пише: «правова форма певного виду суспільних відносин ф ормується, виходячи зі змісту й завдань тих відн осин, що вона регулює. Саме тому прав ова форма
при реалізації цієї мети може включати різні інст итути, підгалузі, що часом виходять за межі о днієї
галузі права. У цьому випадку можливий аналіз
правових норм і інститутів права сукупно з іншими
галузями науки, що конкретизують ро зглянений
об’єкт. Такими галузями знань можуть виступати
філософія, історія, економіка та інші. Правова ф орма суспільних відносин, охоплюючи сукупність
норм і правових інститутів, підлегла змісту р егульованих відносин, їхній структурі (виділено
нами. – В.Л.) й завданням державного регулюва ння. Надаючи правової форми певній групі відн осин, держава виходить з їхнього змісту, цілей і завдань на конкретному етапі розвитку» [55, с.45].
Отже, фактично М.П.Кучерявенко та всі інші
члени даного наукового співтовариства розглядають правову форму тільки як інститут права у
його внутрішніх сутнісних проявах, і то не усіх, як
річ у собі, висловлюючись мовою Г.В.Ф.Гегеля,
тобто, в даному випадку мова іде по суті не про
правову форму позаправових суспільних явищ,
публічних фінансів у нашому випадку, а про фо рму права, зокрема, її конкретний прояв – інститут
фінансового права. Завдання ж полягає в тому, щоб
розглядати правову форму адекватно її субстанці ональній сутності – як засіб впливу певної правової
форми, зумовленої аналогічною формою права, на
відповідні ланки суспільних відносин. Тобто ко жна
конкретна правова форма публічних фінансі в де
термінується адекватною їй формою права (інст итутом фінансового права) та перебуває у функці ональній залежності від відповідної ланки публі чних фінансів.
Висновки. 1. Під інститутом фінансового
права з позицій системного підходу до його п ізнання слід розуміти діалектичну єдність та взаємозумовленість його змісту та форми. Зміст інст итуту фінансового права з позицій системного пі дходу можна визначити, як взаємоузгоджену сист ему фінансово-правових приписів, що містяться у
нормах фінансового права, або си стему норм фінансового права. Кожному інституту фінансового
права властиві внутрішня та зовнішня форми. Вн утрішню форму інституту фінансового права скл адають взаємозв’язки окремих його норм і якісно
виокремлених груп цих норм між собою. Їх су тність зводиться до структурування фінансовоправових норм усередині правового інституту. Зовнішню форму інституту фінансового права ст а-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 402. Правознавств о.

91

Інститут фінансового права як діалектична єдність змісту та форми права

новить межа, що утворюється системою окремих
норм та якісно виокремлених їх груп із подібн ими нормами інших інститутів фінансового пра ва
та публічними фінансами. Зовнішня форма ф інансового права детермінується внутрішньою
формою та змістом відповідного інституту ф інансового права.
2. Властивість інституту фінансового права –
це зовнішнє виявлення одного з моментів його
сутності. Вона проявляється у зіставленні її з іншими сутнісними моментами даного інституту та
аналогічними властивостями інших інститутів ві дповідної галузі права. Інститут фінансового права
наділений багатьма властивостями, іманентна є дність яких виражає його якість, місц е в системі інститутів фінансового права. Коли інститут фіна нсового права втрачає певні свої властивості, то він
одночасно позбувається і відповідної частки своєї
якості. У властивостях інституту фінансового пр ава відображається не тільки його внутрішня су тність, але й сутність системи зв’язків та відношень,
у яких він перебуває. Як засвідчує якісний аналіз
властивостей інституту фінансового права, вони
бувають найзагальнішими, атрибутивними, гол овними та неголовними, специфічними, істотніми й
неістотніми, необхідними та випадковими, зовні шніми і внутрішніми тощо.
3. До головних властивостей інституту ф інансового права належать: а) мета існування д аного інституту; б) видова специфіка змісту та
форми його приписів (насамперед співвідноше ння зобов’язуючих, забороняючи та дозволяючи
норм фінансового права, що входять до нього);
в) ієрархічність властивостей, що проявляється у
їх співпідпорядкуванні; г) структуровність інст итуту фінансового права. Якщо перших дві вла стивості фінансово-правових інститутів роблять їх
унікальними, неповторними у системі фінанс ового права в цілому, розрізняють фінансово правові інститути між собою та є об’єктивною
основою їх системи, то наступних дві властиво сті інститутів фінансового права типові, загальні
для усіх фінансово-правових інститутів.
4. Панівний у науці фінансового права ел ементаристський тип пізнання детермінує зосер едження уваги вченими юристами-фінансистами на
фіксування та описі зовнішніх ознак інститутів ф інансового права, не вимагає поділу їх на сутнісні
та другорядні та зосередження зусиль та уваги на
перших з них. Очевидно, саме тому у вітчизняній
та зарубіжній науці фінансового права найчастіше
зустрічаються підміни глибокого та всебічного
аналізу сутнісних рис, властивостей інститутів ф і-
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нансового права поверховою характеристикою його другорядних ознак.
5. Поняття правової форми публічних фіна нсів полягає в тому, що вона є не тільки і навіть не
стільки прийомом фінансово-правового опосередкування та організації неправової матерії, як зас обом фінансово-правового впливу на публічні фінанси. Останні при цьому виступають не як спі ввідносна з формою категорія змісту, а як об’єкт чи
предмет впливу на нього з боку правової форми.
Тим не менше, у кожної ланки публічних фінансів
є адекватна фінансово-правова форма. Докорінна
відмінність між внутрішньою та зовнішньою фо рмами інституту фінансового права та його прав овою формою полягає в тому, що перших дві характеризують внутрішню будову правового матері алу у відповідному інституті, спільно зі змі стом
даного інституту є визначал ьними щодо його
правової природи, тоді як правова форма фіна нсово-правового інституту зумовлюється зв’язка ми окремих фінансово-правових норм та їх якісно виокремлених груп із відповідними ланками
публічних фінансів та характеризує способи, з асоби, обсяги, межі, міру тощо впливу певного
інституту фінансового права на відпов ідну ланку
публічних фінансів.
6. За такого підходу – розрізнення форми інституту фінансового права як внутрішньоправов ого феномену та фінансово-правової форми як феномену зовнішньоправового – стає коректною постановка питання про взаємодію фінансового пр ава
та публічних фінансів, тому що у даному випа дку мова іде не про детермінованість форми одн ого явища змістом іншого явища, а про вплив у
даному випадку фінансового права на публічні
фінанси та зворотній вплив. Саме на шляху д аного підходу до розуміння природи ф інансового
права і публічних фінансів, їх взаємодії між с обою нам вбачається можливим й успішне
розв’язання усіх кардинальних теоретичних, м етодологічних і практичних проблем інсти туту
фінансового права як феномену права та інстр ументу його впливу на публічні ф інанси.
7. До основоположних якостей правової ф орми публічних фінансів належать: її конкретність;
детермінованість формою фінансового права, то бто, відповідним інститутом фінансового права; функціональна залежність у природн их межах від
відповідної ланки публічних фінансів. Конкре тність правової форми публічних фінансів означає,
що вона без жодного винятку функціонально
пов’яза-на як з певним інститутом фінансового
права, так і з певною ланкою публічних фінансів,
тому загальних правових форм публічних фінансів
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не буває в принципі. Детермінованість правової
форми публічних фінансів полягає в тому, що і нститут фінансового права функціонально сприч инюють правові форми публічних фін ансів, визначають їх якісно і кількісно і цим самим забезпеч ують ефективність правового регулювання публі чних фінансів, надають останнім власне правової
форми. Правових форм публічних фінансів стільки
ж, скільки функціонує інститутів фінансового пр ава. За своєю природою правова форма публічних
фінансів є конкретним проявом усієї сукупності
засобів впливу інституту фінансового права на ві дповідну ланку публічних фінансів.
8. Усі, без винятку, правові форми публічних фінансів, що мали місце раніше чи властиві
нині фінансовому праву України, будь -якої іншої
держави, переконливо демонструють певну фу нкціональну залежність від відповідних ланок п ублічних фінансів. Дана залежність є взаємною.
Вона проявляє себе тільки у п евних межах як з
одного, так і з іншого бок у, а з виходом за такі
межі втрачається. Саме це вказує на функціон альну природу даної взаємозалежності правових
форм публічних фінансів, з одного боку, та змі сту і форм відповідних ланок власне публічних
фінансів, з іншого боку.
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L.V. Vakariuk
INSTITUTE OF FINANCIAL LAW AS DIALECTICAL UNITY OF MAINTENAN CE
AND FORM OF LAW
Summary
Under the institute of financial law from positions of approach of the systems to his cognition it fo llows to understand dialectical unity and interconditionality of his maintenance and form. To every institute
of financial law peculiar internal and external forms. The in ternal form of institute of financial law is made
by intercommunications of his separate norms and high -quality selected groups of these norms between i tself. The external form of financial right determine an internal manner and matter of the proper insti tute of
financial right.
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ПРАВОВА ПРИРОДА РІШЕННЯ ПРО МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ
Постановка проблеми. Формування певної фінансової бази діяльності місцевого сам оврядування викликало необхідність надання їм
певного кола повноважень, зокрема в сфері мі сцевого бюджету, збільшення прав у бюджетно фiнансовiй сфері. Головне місце серед бюдже тних повноважень органів місцевого самовряд ування займає право самостійно затверджувати
бюджети територіальних громад відповідних а дміністративно-територіальних одиниць. Рішення
про місцевий бюджет відіграє основоположну
роль у закріпленні фінансової політики відпові дної адміністративно-територіальної одиниці на
визначений бюджетний рік. Проте практично
відсутні сучасні ґрунтовні спеціальні дослідження нормотворчості представницьких органів мі сцевого самоврядування як в загальному, так і на
галузевому рівні (зокрема фінансово -правовому),
а також недосліджені такі проблеми, як правова
природа рішення про місцевий бюджет (поняття
та місце даного акту в системі законодавства
України), предмет правового регулювання р ішень про місцеві бюджети тощо.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Нормотворчість представницьких органів влади
на місцях у СРСР активно досліджувалася р адянськими правознавцями [9; 16; 17; 19; 23; 43;
52]. Висновки, що містяться в наукових працях
того періоду, корисні для дослідження процесу
еволюції, розвитку та становлення представниц ьких органів на місцях. Проте ці дослі дження здійснено на основі якісно іншого (радянського) зак онодавства та іншого фактичного матеріалу, за часів
відсутності місцевого самоврядування як суб’єкта з
власним фінансовим інтересом, тому вони не ро зкривають особливостей нормотворчості предста вницьких органів місцевого самоврядування, зокр ема у сфері бюджету, на сучасному ет апі.
Більш ґрунтовно досліджував проблеми
нормотворчості представницьких органів місц евого самоврядування Б.Р. Барський. Предметом
його монографічного дослідження стали теор етичні основи, технологія та організаційно -правове забезпечення нормотворчої діяльності пре дставницьких органів місцевого самовряд ування
[12]. Торкалися проблематики актів органів мі сцевого самоврядування також такі наук овці, як
Л.Л. Богачова [15], М.П. Воронов [18], Д.В. За96

дихайло [27], О.Ф. Скакун [55]. Правові засади
формування та використання місцевих фінанс ових ресурсів в Україні вивчали О.Б. З аверуха
[26], О.А. Музика [35,36], А.С. Нестере нко [37],
Л.О. Нікітіна [40] та інші.
Метою наукової статті є дослідження правової природи рішення про бюджет органу мі сцевого самоврядування, зокрема виявити та пр оаналізувати особливості рішення про місц евий
бюджет як акту владного характеру, з’ясувати
його місце в правовій системі України.
Виклад основного матеріалу. При дослідженні проблеми місцевих бюджетів, на ду мку
Л.О. Нікітіної, їх необхідно розглядати у т аких
двох аспектах: по-перше, як організаційну форму
мобілізації частини фінансових ресурсів у розп орядження місцевих органів самоврядува ння, і, подруге, як систему фінансових відносин, що скл адаються між місцевими та державним б юджетами,
а також у середині місцевих бюдж етів [40, с.18]. На
наш погляд, можна виокремити ще один аспект
проблеми місцевих бюджетів – формальний, тобто
дослідження правової природи рішення про бюджет місцевого самоврядування, який є формою
виразу річного фінансового плану в окремій адм іністративно-територіальній одиниці.
Самостійність місцевих бюджетів, право
на власні доходні джерела та право визначення
напрямів їх використання вп ерше отримали своє
законодавче закріплення у Законі України „Про
бюджетну систему України” від 5 грудня 1990
року [3]. Ці положення в подальшому отримали
закріплення в Конституції України [1] та Законі
України «Про місцеве самоврядування» від 21
травня 1997 року [4]. Згідно зі статтею 143 Конституції України територіальні громади безпосер едньо або через утворені ними органи місцевого
самоврядування мають право самостійно затве рджувати бюджети відповідних адміністрат ивнотериторіальних одиниць і контролюва ти їх виконання. Це посилило економічну самостійність мі сцевого самоврядування, активізувало господарську
діяльність, дозволило розвивати інфраструктуру на
підвідомчій території, розширювати економічний
потенціал регіону, виявляти резерви фінансових
ресурсів. У кінцевому підсумку все це розширило
можливості місцевих органів влади у більш повн ому задоволенні потреб населення.
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Право територіальних громад самостійно
затверджувати бюджети відповідних адміністр ативно-територіальних громад зумовило появу
нового виду правових актів – рішення про бюджет органів місцевого самоврядування. З цього
моменту рішення про місцевий бюджет органів
місцевого самоврядування зайняли своє місце в
правовому полі України. Проте розуміння прав ової природи цих актів було неоднозначним. Воно
змінювалось в процесі еволюції поглядів наук овців щодо понять „нормативно-правовий акт”,
„система законодавства”, „публічні фінанси”,
„фінансове право” тощо.
І. Рішення про місцевий бюджет як но рмативно-правовий акт. З урахуванням територіальної обмеженості юридичної дії нормати вноправових актів органів місцевого самоврядува ння окремі науковці вважають їх локальними і до
системи законодавства, і фінансового законода вства зокрема, не відносять. Наприклад, наук овець Д.Д.Лилак вважає, що «законодав ство України мають складати тільки нормативно -правові
акти, які мають універсальний характер за своєю
дією в просторі, часі і за колом осіб, та прийняті
в межах своїх повноважень Верховною Радою
України і Всеукраїнським референдумом, През идентом України, Кабінетом Міністрів України,
Національним банком України, міні стерствами
та іншими центральними органами державної
виконавчої влади, а також чинні міжнародні д оговори, згода на обов’язковість яких надана Ве рховною Радою України» [24,С.111]. Щодо правових актів місцевих органів влади, на думку
науковця, вони за своєю дією в просторі і за к олом осіб, які підпадають під їх вплив, і на їх пі дставі набувають юридичних прав і обов’язків, не
можуть бути віднесені до законодавства Укр аїни.
Ці акти, пише Д.Д.Лилак, м ають локальний місцевий характер і не мають юридичної сили за
межами адміністративно -територіальних одиниць [24,С.108]. Таку ж позицію зайняли су дді
Конституційного Суду України. Згідно рішення
Конституційного Суду України про тлумачення
терміну „законодавство” до нормативно правових актів, які, на думку суддів Констит уційного Суду, належать до системи законодавс тва, правові акти місцевих органів не входять [6].
Таке твердження не тільки суперечить доміну ючій науковій доктрині в теорії права (переважно
в своїх працях науковці-теоретики при аналізі
структури законодавства нормативні акти місц евих органів відносять до складу законодавства,
виокремлюючи їх в окрему стру ктурну ланку
[наприклад, 14,С.47; 41,С.142; 49,С.47 ]), але й

законодавству України. Так, відп овідно до статті
4 Бюджетного кодексу України до складу б юджетного законодавства належать нормативно правові акти, що регулюють бюджетні відносини
в Україні, а саме: Конституція України, Бюдже тний кодекс України, закон про Державний б юджет України, ..., рішення органів Автономної
Республіки Крим, місцевих державних адмініс трацій, органів місцевого самоврядування , прийняті відповідно до Бюджетного кодексу та норм ативно-правових актів вищестоящих органів
[2,ст.4]. З цього нормативного положення випл иває, що рішення про бюджет органів місцевого
самоврядування є нормативно -правовими актами
бюджетного законодавства України.
Основні засади діяльності місцевих орг анів
і форма їх актів у кожній адміністративно територіальній одиниці не є довільними, нормо творча діяльність регулюється єдиним законом, а
тому місцеві нормативно-правові акти складають
«єдино подібний» прошарок нормативних актів у
системі національного законодавства. Відмінн ості у змісті цих актів залежно від адміністрати вно-територіальної одиниці зумовл ені різними
особливостями місцевої політики обраних тер иторіальною громадою представників. Проте
зміст актів місцевих органів базується на єдиних
загальнодержавних принципах, на відповідності
існуючій системі законодавства.
Характеризуючи дію рішень про м ісцеві
бюджети в просторі, зазначимо, що чинність правових актів місцевих органів виключно в м ежах
суспільних відносин, які відбуваються на тер иторії конкретної адміністративно -територіальної
одиниці, не є підставою віднесення їх до локал ьних. На наш погляд, дана характеристика, пов инна формулюватися саме як „обмеженість сфери
дії” (так зазначають С.В.Полєніна [49, с.47],
С.В.Бобровник, О.Л.Богиніч [14, с.47] та ін.), а не
„локальність”, як пише Д.Д.Лилак [24, с.111] та
інші дослідники [наприклад, 13, с.14]. Обмеженість сфери дії місцевого правового акту зумовлена компетенцією конкретного органу та його
зв’язком
з
конкретною
адмініс тративнотериторіальною одиницею [49, с.47]. Локальними ж актами, як слушно зазначають С.С.Алєксєєв [10, с.87], Ю.А.Тіхоміров та І.В.Котелевська [50, с.257-286], В.Н.Протасов [51, с.117-118], є
акти, що діють тільки в межах підприємства,
установи, організації. Кожний громадянин Укр аїни є мешканцем конкретної адміністративно територіаль-ної одиниці, а тому на кожного гр омадянина поширюється дія нормативно-правових актів місцевих органів відповідної адмініс т-
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ративно-територіальної одиниці, проте не кожен,
наприклад, є працівником на підприємстві, уст анові, організації тощо. Тобто, щоб підп адати під
дію місцевих нормативно -правових актів органів, достатньо проживати на території України і
вступати у відносини, що є предметом правового
регулювання вказаного акт а, а для того, щоб підпадати під локальні акти, треба мати спеціальний
статус, зокрема працівника. Гром адянин України
може одночасно підпадати під дію нормативно правових актів місцевих органів декількох адм іністративно-територіальних одиниць, якщо він,
наприклад, проживає і працює в Чернівцях
(сплачує місцеві податки і збори), є власником
фірми у Донецьку (сплачує місц еві податки та
збори), періодично відвідує іподром у Києві
(сплачує місцеві збори при купівлі квитка на іп одром, транспортні збори в Києві). Цим і зумо влена різниця між актами місцевих органів і лок альними актами на підприємствах і устан овах.
Простір, на якому діє нормативно-правовий акт, визначається компетенцією [56, с.209;
42, с.177] правотворчого органу, його місцем у
системі механізму держави. Тому рішення відп овідних органів місцевого самовряд ування про
місцеві бюджети діють у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Наступними особливостями рішень орг анів
місцевого самоврядування про бюджет, на пі дставі яких окремі науковці відносять їх до нен ормативних правових актів, є обмеженість їх дії в
часі та декларативність. Така ж особливість пр итаманна і щорічному Закону про бюджет. Анал ізуючи правову природу бюджетного зак ону А.
Анісімов та Г. Крилов вказують на ненормати вність даного акту, обґрунтовуючи насту пними
аргументами: у парламенту відсутня б юджетна
ініціатива, наявність примату календаря над волею законодавця, особливий порядок вв едення в
дію, можливість внесення змін іншими актами,
неможливість порушити закон про бюджет, оск ільки даний документ є плановим, обмеженість
строку дії одним фінансовим роком (виділено
нами – О.Г.) тощо [11, с.41, 43-45,50]. Часова обмеженість дії актів про бюджет державного та мі сцевого рівнів не дає підстав вважати їх ненормат ивними, а тільки відносить їх до окремого виду н ормативно-правових актів – строкових [8, с.180; 31,
с.215]. Законодавча практика містить чимало прикладів, коли нормативно-правовий акт або його
частина приймається із заздалегідь указаним строком дії. Наприклад, у Законі України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які
спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних
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свят для дітей та на придбання дитячих святкових
подарунків» чітко вказується термін дії – «щорічно
в період з 1 грудня поточного року до 15 січня н аступного року» [5]. Правові приписи, що містяться
в цих актах, є строковими (періодичними) нормами
[22, с.19; 44, с.118-119].
Наступна особливість рішень про місцеві
бюджети – декларативність - детальний розпис
доходів і видатків у вигляді таблиць з кількісн ими показниками. Така декларативність законів
про бюджет була ще одним приводом для диск усій щодо їх нормативності. Досліджуючи правову природу бюджетного закону , П.С.Пацурківським проаналізував дві фундаментальні теорії
щодо правової природи бюджетного зак ону [47,
с.56-60]: 1) суть першої полягає в тому, що закон
про бюджет не є законодавчим актом, а є форм альною обрядовою грамотою, що черпає свій пр авовий зміст та визначення з інших актів [напр иклад, 21, с.89]; 2) на думку вчених, які підтр имують другу теорію, - бюджет набуває форми
закону, який включає не тільки бюджет, як ро зпис доходів і видатків, а й правові норми [28,
с.145]. Ми приєднуємося до другої теорії. Як з азначав один з представн иків даної теорії
М.І.Лазаревський: «неправильно, що бюджет
включає в себе цифри, а не юридичні норми, т ому сам факт включення в бюджет тієї чи іншої
цифри є вже повноваженням ур яду на стягнення
того чи іншого доходу або проведення того чи
іншого видатку» [33, с.470-471]. На додаток можна зауважити, що в системі законодавства
України існує велика кількість нормативно правових актів, які містять таблиці з кількісними
показниками, проте дискусії щодо їх нормати вності в юридичній літературі не зустрічаються.
З урахуванням вищевказаного, рішення про мі сцеві бюджети містять затверджені відповідною
радою обсяги доходів, видатків, трансфертів та
інші кількісні показники, які мають норма тивний
характер і юридичні наслідки для тих суб’єктів,
на яких покладено їх виконання. Окрім кількі сних показників, у рішеннях про бюджет органів
місцевого самоврядування містяться також пр авові норми у класичній формі. Наприклад, Р ішення про місцевий бюд жет Чернівецької міської ради на 2008 рік окрім чітко вказаних обсягів
доходів, видатків і міжбюджетних трансфертів
містить норми, що регулюють порядок надання
пільг і субсидій певним категоріям населення [7].
Щорічні акти про бюджет як державного, так і
місцевого рівнів є яскраво вираженими зміш аними актами, які одночасно закріплюють норм а-
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тивно-правові та індивідуальні приписи [34, с.2830; 53, с.32-33; 30, с.164].
ІІ. Рішення про місцевий бюджет як ф інансовий нормативно-правовий акт. Наступною причиною наукових дискусій навколо п итання щодо включення актів місцевих органів до
системи фінансового законодавства було неодн означне розуміння дослідниками фінансового
права правової природи місцевих фінансів. Ро збіжність у поглядах науковців щодо поняття
„публічні фінанси”, зокрема його звужене роз уміння й ототожнення з поняттям „державне”, яке
довгий час мало місце в юридичній літерат урі в
період СРСР, ставило під сумнів можливість ві днесення місцевих фінансів до публічних фіна нсів, а відповідно і належність нор мативних актів
органів місцевого самоврядування до си стеми
фінансового законодавства. Так, каза хстанський
науковець А.І.Худяков у 1995 році визначав ф інансове право як „сукупність прав ових норм, які
регулюють суспільні відносини, що в иникають у
процесі формування, розподілу і організації в икористання державою своїх грошових фо ндів, а
також відносин по формуванню грошової сист еми країни і забезпеченню нормального функці онування цієї системи” [59, с.59]. „Предметом цієї
галузі, - конкретизував нижче автор, - виступають відносини, пов’язані тільки з тими фонд ами,
які мають державну форму власності. Одн очасно
це означає, - продовжував науковець, - що фонди
будь-яких інших форм власності у якості об’єкта
фінансового права не виступають” [59, с.59]. Таку ж позицію займала у свій час М.В. Карасьова,
на думку якої, до предмет а фінансового права не
варто включати відносини, що виникають у пр оцесі фінансової діяльності органів місцевого с амоврядування (формування і в иконання місцевих
бюджетів, встановлення і ст ягування місцевих
податків і зборів тощо), оскіл ьки ці органи не
входять до системи органів де ржавної влади [29,
с.48]. Проте розгляд змісту конкретних фінанс ово-правових інститутів показує відобр аження в
них муніципальних фінансів і фінансової діял ьності органів місцевого самоврядування. Осо бливо чітко це проглядається в бюджетному праві.
Згідно з Бюджетним кодексом України, бюдже тна система України складається з держ авного
бюджету та місцевих бюджетів (ч.1 ст.5), а о дним з принципів, на якому ґрунтується Бюдже тна система України є принцип її єдності. Єдність
бюджетної системи України забезпечується єд иною правовою базою, єдиною грошовою сист емою, єдиним регулюванням бюджетних відн осин, єдиною бюджетною класифікац ією, єдністю

порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності [2]. Н ормативноправові акти органів місцевого сам оврядування,
що містять норми бюджетного пр ава, є частиною
бюджетного законодавства, а відповідно і фіна нсового законодавства. „Викл ючення відносин,
які виникають у процесі фінансової діяльності
муніципальних утворень (органів місцевого с амоврядування), - пише з цього приводу
Н.І.Хімічева, - суперечило б принципу єдності
фінансової системи” [57, с.37]. Тому при формулюванні предмета фінансового права більшість
вчених зазначають, що предмет фінанс ового
права складають суспільні відносини, які виникають в процесі діяльності держави та органів
місцевого самоврядування по утворенню (формуванню), розподілу і використанню грошових ф ондів (фінансових ресурсів) в цілях реалізації своїх завдань [57, с.37; 44, с.26; 58, с.39 та інші].
Розвиток науки фінансового права, останні
праці науковців з фінансового права та дискусії
навколо предмета фінансового права якщо і не
поставили останню крапку у з’ясуванні меж
предмета фінансового права, то, щонайменше,
максимально наблизили визначення предмету
даної галузі до об’єктивно існуючих фінансовоправових відносин. Це суттєво змінило розумі ння багатьох понять і категорій науки фінансового
права, зокрема „державні фінанси”, „муніцип альні фінанси”, „публічні фінанси” тощо. С еред
українських учених з фінансового права сутт євий науковий внесок у розробку нового підх оду
до даних категорій зробили професор П.С. Пац урківський [45; 48] та А.А. Нечай [38; 39].
Повне витіснення всіх можливих різнов идів „публічного” лише одним видом публічн ого,
а саме – „державним”, зазначає А.А. Нечай, було
зумовлено повною націоналізацією екон оміки в
СРСР [39, с.25]. Це значно звужувало поняття
„публічне”. На сьогодні до правових ознак „пу блічності” в суспільних явищах можна віднести:
1) право власності на об’єкт дослідження: держ авна власність або власність територіальної гр омади, 2) мету використання об'єкта дослідження:
чи використовується він в інтересах усього людства, всієї держави, усієї нації, всієї комуни або
всього об’єднання людей, що створено не за кл асовим принципом. Підтримуючи, як і біл ьшість
вчених, позицію Ю.О.Тихомирова, А.А.Нечай
виділяє такі три види публічного інтересу: де ржавний, суспільний і територіал ьний [39,
с.28,31]. Згідно з Конституцією Укр аїни, носієм
територіального інтересу є органи місцевого с амоврядування. Підсумовуючи результати в и-
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вчення існуючих на сьогодні визначень поняття
„публічні фінанси” та його еволюцію, А.А.Не чай зазначає, що „публічні фінанси – це суспільні відносини, які пов’язані із задоволенням усіх
видів публічного інтересу і виникають у процесі
утворення, розподілу (перерозподілу) та викор истання фондів коштів держави, органів місцевого
самоврядування...” [39, с.61].
Легітимними носіями державного інтер есу
є держава, територіального інтересу – органи
місцевого самоврядування. Фінансовою основою
для реалізації та забезпечення задоволення де ржавних інтересів є державний бюджет країни, а
також усі позабюджетні державні фонди коштів.
Матеріальною основою для реалізації тери торіального інтересу, носієм якого є органи місцевого с амоврядування, є бюджети цих органів [39, с.63-65].
Тому бюджети органів місцевого самовряд ування
також є публічними фондами, кошти яких є власн істю територіальних громад. Тому регул ювання
відносин у сфері місцевих фондів коштів відн оситься до предмета фінансового права.
Тож останні визначення предмет а фінансового права формулюють як «суспільні відн осини,
що виникають у процесі мобілізації коштів у п ублічні централізовані і децентралізовані ф онди
держави і органів місцевого самовр ядування та
інші фонди, що визначаються державою публі чними, їх розподілу і використання, а також у ході
контролю за рухом цих коштів, їх ефекти вним і
цільовим використанням, а також із еміс ією та
обігом грошових коштів» [20, с .33] (виділено
нами – О.Г.). Відповідно система фінансового
законодавства включає в себе норм ативно-правові акти, які містять норми по врегулюванню вк азаних суспільних відносин. Отже, норм ативноправові акти органів місцевого самовряд ування,
предметом регулювання яких є відносини у сфері
місцевих публічних фондів коштів, у тому числі
рішення про місцевий бюджет, є частиною си стеми фінансового законодавства.
Висновок. Узагальнюючи наведені озн аки,
рішення про місцевий бюджет, у частині його
характеристики як акта владного характеру, можна визначити як колегіальний нормативно правовий акт системи фінансового законодавс тва, виданий відповідним представницьким орг аном місцевого самоврядування в межах своїх
бюджетних повноважень, у визначеній процед урно-процесуальній формі та в установленому
законодавством України порядку.
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V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. КРИМІНОЛО ГІЯ.
ПРОКУРАТУРА
УДК 347. 963
© 2007 р. В.В. Сухонос, О.Є. Звірко
Державний вищий навчальний за клад «Українська Академія Банківської справи
Національного Банку України», м. Суми
ПОНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬН ОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ
ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЦ ЕСУАЛЬНИХ НОРМ
Постановка проблеми. Прокурорська діяльність є різновидом державної діяльності, осо бливість якої полягає у забезпеченні правильного
правозастосування шляхом нагляду та контролю
за використанням і дотриманням прав і свобод
людини, виконанням обов’язків, притягне нням
до юридичної відповідальності, у відно вленні
порушених прав, відшкодува нні завданих правопорушенням збитків. Уся діяльність прокуратури спрямована на захист законних прав та і нтересів держави, людини та громадянина, змі цнення режиму законності та правопорядку.
Зазначені цілі прокурорської діяльності у
правовій соціальній державі розглядаються як
одні з найбільш важливих, визначають місце і
соціальне значення органів прокуратури в житті
суспільства. Уся діяльність органів прокуратури,
як складової частини апарату (механізму) держ авної влади, будується на конституційному при нципі – органи державної влади та органи місц евого самоврядування, їх посадові особи з обов’язані діяти лише на підставі, в межах повн оважень та у спосіб, що передбачені Конституц ією та законами України (ч. 2 ст. 19 Конституції
України). Пунктом 14 ст. 92 Кон ституції України
передбачено, що організація і діяльність прок уратури визначається виключно законами Укра їни. Зазначена вимога ще раз дублюється в ст. 123
Конституції України в Розділі VII “Прокуратура”. Звідси логічно випливає, що будь -яка діяльність органів прокуратури, її умови, порядок,
послідовність дій, повноваження, повинні бути
регламентовані законом, тобто отримати проц есуальне вираження, форму.
На жаль, наразі багато сторін діяльності
прокуратури врегульовано не на рівні закону, а
на рівні різних підзаконних актів, в основному
відомчих (наказами, інструкціями, положеннями,
методичними рекомендаціями Генерального
прокурора України та його заступників [1, с.20].
Аналіз останніх досліджень і нерозв’язані раніше частини проблеми. Таке становище
пояснюється недосконалістю і неповнотою Зак о-

ну України “Про прокуратуру”, а н едоліки цього
Закону є, в свою чергу, наслідком недост атнього
теоретичного осмислення суті та форм процесу альної діяльності прокуратури в плані виконання
нею правозахисної функції в де мократичному
українському суспільстві, яке динамічно розв ивається в напрямку інтеграції до Євр опейського
правового простору.
Мета та завдання статті . Автори статті
ставлять перед собою мету проаналізувати стан
процесуального регулювання прокурорської ді яльності та вирішити такі завдання: дати наукове
визначення поняття процесуальної діяльності
прокуратури, навести класифікації таких форм за
певними критеріями, виявити проблемні пита ння, що виникають у практичній процесуальній
діяльності прокуратури та над ати пропозиції щодо шляхів їх розв’язання.
Виклад основного матеріалу. Теоретичне
дослідження процесуальної діяльності прокурат ури потребує аналізу змісту правових категорій
“процес” і “процесуальна діяльність” і зіставлення
норм процесуального та матеріал ьного права, що
регулюють здійснення прокуратурою своїх фун кцій. Зазначених питань торкалися у своїх працях
такі дослідники як В.В. Долежан, М.В. Косюта,
М.В. Руденко та інші. Але фундаментальних ро зробок цієї теми до цього часу не існує.
Зазначені обставини зумовлюють актуальність обраної теми дослідження, що дозволить
виявити проблемні місця і вдосконалити форми
процесуальної діяльності прокуратури, а значить ,
поліпшити реальний захист прав, свобод і з аконних інтересів людини, громадянина, суспіл ьства та держави.
В українській юридичній енциклопедії н емає визначення поняття “процесуальна діял ьність”. Дати таке визначення мож на через тлумачення понять “процес” і “діяльність”. Загальновизнано, що процес у праві розуміється як “в изначена законом процедура застосування матеріально-правових норм”[3,т.5, с.187]. А “процедура” – це послідовність (порядок) вч инення дій,
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урегульованих законом і спрямованих на дося гнення правового результату [3, т.5, с.195]. Інш ими словами, процес – це реалізація матеріальних
норм. Як слушно зауважує акад емік Ю.С. Шемшученко, норми процесуального права склад ають “обов’язковий алгоритм правомірної діял ьності щодо забезпечення норм матері ального
права” [3,т.5, с.187]. Відомий влу чний вислів К.
Маркса про те, що “процес є формою жит тя закону” [3, т.5, с.167].
У той час як норми матеріального права
безпосередньо закріплюють принципи, умови,
правила поведінки, норми процесуального права
регулюють напрямок і порядок їх реалізації,
спрямовують дії суб’єктів процесу у русло д отримання гарантованих законом прав і свобод
особи [2, с.19 – 20].
“Діяльність” – означає здійснення певних
функцій шляхом реалізації наданих повноважень
з метою досягнення намічених результатів. Пр окуратура виконує покладені на неї Конституцією
України та Законом України “Про прокуратуру”
функції, діє в межах наданих ними та іншими
законами повноважень, з метою забезпечення
законності та правопорядку, включаючи захист
прав та свобод людини і громадянина.
Отже, під “процесуальною діяльністю о рганів прокуратури” належить розуміти порядок
вчинення дій посадовими особами прокуратури,
врегульований нормами процесуального права, в
межах наданих їм повноважень з метою здій снення конституційних функцій, спрямованих на
захист прав і свобод людини і громадянина, з аконних інтересів держави та суспільства, забе зпечення законності та правопорядку.
Процесуальна форма діяльності прокурат ури виступає як гарантія дотримання прав і свобод людини. Потреба у процесуальних формах
реалізації правових норм тим більш е, чим більш
важлива сама сфера суспільних відн осин, що
підлягає правовому регулюванню. Однією з на йбільш важливих сфер юридичної діял ьності є
сфера судочинства, особливо кримінального суд очинства. Саме тому процесуальні норми у цій сф ері, як правило, кодифіковані в окр емих актах –
процесуальних кодексах. На сьогодні діє КПК – у
сфері кримінального судочинства, ЦПК – цивільного судочинства, ГПК – господарського судочинства, КАСУ – адміністративного судочинства.
Ю.С. Шемшученко вказує на два способи
викладення процесуальних норм у діючому законодавстві – кодифікований та змішаний [3, Т.5,
с.187]. У першому випадку процесуальні норми
вміщені в єдиному акті – галузевому процесуа104

льному кодексі. В інших – процесуальні норми
змішані з матеріальними нормами права в одн ому чи кількох нормативних актах, наприклад
КУпАП, Митний кодекс України, Закон України
“Про оперативно-розшукову діяльність” тощо.
До змішаного типу належить і Закон України
“Про прокуратуру”, в якому містяться норми як
матеріального, так і процесуального права (н априклад, порядок , внесення і розгляду прот есту,
подання прокурора [ст.ст.21,23].
Вважаємо доцільним і корисним для пра ктики запропонувати класифікацію процесуал ьних норм, що регулюють діяльність прокурат ури, виходячи зі ступеня їх юридичної сили та
сфери правового регулювання...
Першу групу складають конституційні но рми, які мають найбільшу юридичну силу. Статті
121-123 Конституції України по суті є не тільки
нормами матеріального права. Вони містять заг альні принципи організації та діяльності прокурат ури і безпосередньо регулюють порядок призначе ння і звільнення Генерального прокурора України.
До другої групи відносяться процесуальні
норми, які ми знаходимо в Законі України “Про
прокуратуру” та міжнародно -правових актах,
ратифікованих Україною, що стосуютьс я порядку міжнародного співробітництва, надання пр авової допомоги тощо. Вони носять менш загал ьний характер і конкретизуються в інших галуз евих процесуальних нормах.
Процесуальні норми третьої групи включ ені
у діючі процесуальні кодекси, що регламе нтують
діяльність прокуратури у кримінальному, цивіл ьному, господарському та адміністративному суд очинствах. Сюди можна також віднести інші закони,
що регулюють діяльність прокуратури з нагляду за
притягненням громадян до відповідальності за а дміністративні правопорушення (Кодекс України
про адміністративні правопорушення, Митний к одекс, Закон України “Про боротьбу із корупцією”
тощо). Умовно їх можна назвати групою процес уальних норм у сфері судочинства.
Четверту групу складають процесуальні
норми, що містяться в інших законах, таких як
Закон України “Про оперативно -розшукову діяльність”, Кримінально-виконавчий кодекс України, Закон України “Про звернення громадян”,
Закон України “Про організаційно -правові основи боротьби з організованою злочинністю” тощо.
Вони регламентують діяльність прокурора у
менш важливих сферах суспільних відносин і
мають чітко виражений галузевий характер.
До останньої п’ятої групи входять проц есуальні норми, що містяться у підзаконних актах,
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в тому числі відомчих, і визначають порядок д іяльності органів прокуратури. Серед усіх зазначених норм тільки норми другої групи носять гал узевий кодифікований характер, а всі інші – змішаний, оскільки містять норми як процесуальн ого, так і матеріального права стосовно діяльності
прокуратури.
Висновки. Конституційна вимога щодо
врегулювання діяльності прокуратури виключно
законами відповідає міжнародним стандартам
захисту прав людини у сучасному демократи чному суспільстві, але в українському законода встві вона проведена в життя неповно і непосл ідовно, що потребує розробки і прийняття нового
Закону України „Про прокуратуру”, внесення

змін і доповнень до інших законів стосовно п орядку діяльності прокуратури.
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CONCEPT OF JUDICIAL ACTIVITY OF OFFICE OF PUBLIC PROSECUTOR
AND CLASSIFICATION OF JUDICIAL N ORMS
Summary
The article researches the procedural bases of procurator’s office activity in our state The essence of
procedural provisions and classification of such norms are con sidered.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІНУ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОСУДНО СТІ
В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕ КСІ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Безумовно, у правовій державі, конкретизація законодавства є
дієвим техніко-юридичним прийомом нормотв орчої, інтерпретаційної і правозастосовчої пра ктик, в тому числі і в сфері кримінально -правових
відносин. Практика застосування Кримінального
кодексу України 2001 року за останні шість років
показала його недосконалість, у зв’язку з чим
законодавець був вимушений вносити зміни в
його положення шляхом прийняття 39 законів [2 40]. Однак, на наш погляд, такий процес ще д алекий до завершення. Впевненість в цьому пі дтверджує існуюча, на наш погля д, проблема визначення неосудності в Кримінальному кодексі
України (далі – КК України), сутність якої й можливість її розв’язання викладена нижче.
Згідно частини 1 статті 18 КК України
суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка
вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК
України може наставати кримінальна відповід альність. Тобто, законодавець встановлює можл ивість особи нести кримінальну відповідальність
за вчинений нею злочин при наявності трьох з агальних юридичних ознак суб’єкта злочину: 1)
така особа є фізичною; 2) така особа є осудною;
3) така особа досягла віку, з якого може настав ати кримінальна відповідальність. При цьому п оняття осудності законодавцем пов’язується, в иходячи зі змісту частин 1 і 3 статті 19, статті 20
КК України, із психічним станом людини, за
якого вона під час злочину могла усвідо млювати
свої дії (бездіяльність) і керувати ними. Так само
психічний стан пов’язується і з поняттям «н еосудність» (частина 2 статті 19 КК України).
Вік, з якого може наставати кримінальна
відповідальність є, на думку законодавця, окр емою категорією, яка ніяким чином не пов'язана з
поняттями «осудність» і «неосудність». Вважа ємо таку думку законодавця помилковою і спр обуємо це довести.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Слід відмітити, що питанню ос удності в кримінальному праві приділена увага багатьох відомих
вчених ХІХ-ХХ ст. як Л.С.Белогріц -Котляревського [41], С.Будзинського [42], Д.Дриля
[46], П.Д.Калмикова [48], А.О.Кістяковського
[49], Є.Колоколова [51], А.Лохвицького [54],
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С.В.Познишева [57], Н.Д.Сергеєвського [60],
В.Д.Спасовича [61, 62], Н.С.Таганцева [63]. Так,
вказані вчені крім психічної хвороби як підстави
неосудності, однією з ії підстав вважали і нед осягнення особою віку, з якого може наставати
кримінальна відповідальність.
В Україні в останній час приділена неабияка
увага питанню неосудності (осудності) в крим інальному праві, зокрема питанню обмеженої
осудності. Так, Т.М.Приходько у 2001 році з ахищена кандидатська дисертація на тему «Пр облема обмеженої осудності в кримінальному
праві» [59]. В результаті проведеного дослідже ння Т.М.Приходько сформулювала поняття обмеженої осудності, під якою слід розуміти таку
кримінально-правову категорію, яка характер изує психічний стан особи під час вчинення зл очину, обов'язковою ознакою якого (ста ну) є суттєве обмеження внаслідок хронічного або тимч асового хворобливого розладу психічної діяльн ості (непсихотичного рівня) здатності особи усв ідомлювати свої дії та (або) керувати ними при
якісному збереженні критичної функції свідом ості [58, c.18-20]. О.В.Зайцев в результаті пров еденого у 2006 році дисертаційного дослідження
«Обмежена осудність у кримінальному праві
України» зробив висновок, що кримінальній відповідальності підлягає особа, яка визнана судом
обмежено осудною, тобто такою, здатність якої
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або кер увати ними під час вчинення злочину була зна чною мірою обмежена через наявний у неї псих ічний розлад [47, с.14].
Проблемі загальної осудності в кримінал ьному праві України присвячено за кількістю б ільше досліджень. Так, Н.А.Орловська у 2003 р оці завершила дисертаційне дослідження на тему
«Осудність та її види (порівняльний аналіз зак онодавства України та інших держав)» [56], в р езультаті якого дійшла висновку, що о соба підлягає відповідальності за КК України, як що під час
вчинення злочину вона за своїм віком, розвитком
і станом психічного здоров'я здатна була в п овній мірі усвідомлювати своє діяння і керувати
ним [55, с.14]. В.В.Лень у роботі «Кримінально правові проблеми визначення осудності злочи нця» [53] визначає осудність як психічний стан
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особи (рівень соціально -психічного розвитку,
психічне здоров’я, вік), яка здатна давати собі
звіт про свої дії (бездію), усвідомлювати їх су спільне значення та керувати ними, а також поє днана з цим спроможність нести за вчи нений злочин кримінальну відповідальність й покарання
[52]. А.А.Васильєв в роботі «Проблеми осудності
у кримінальному праві» 2005 року [44] визначає
неосудність як передбачену законом обставину,
яка є фіксованим показником неможливості під
час вчинення суспільно небезпечного діяння у свідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати
ними через тяжкий хворобливий стан психіки
або тимчасовий розлад психічної діяльності, що
виключає наявність суб’єкта злочину і кримін альну відповідальність особи за вчинене [43 , с. 11,
14-15]. Як бачимо, проведені дослідження сві дчать про характеристику їх авторами стану н еосудності тільки з позиції психічного стану ос оби, в основному як наслідку хвор оби, крім
Н.А.Орловської та В.В.Леня, які здійснюють д одатково вказівку на вік особи як на перешкоду
для особи в повній мірі усвідомлювати характер
свого діяння і керувати ним. Однак жоден з вк азаних вчених не звертає увагу на правильність
використання законодавцем термінів «осудність»
і «неосудність».
Мета статті. В зв’язку з наведеним автор
вважає за необхідне дослідити питання правил ьності використання законодавцем термінів «ос удність» і «неосудність» та запропонувати нові
редакції ст.ст. 18, 19, 20, 93 КК України.
Виклад основного матеріалу. Прив’язка
психічного стану особи до пон ять «осудність» і
«неосудність» з його боку, на нашу думку, з с амого початку є вже неправильною. Наприклад,
спробуємо задати питання: а що таке «неосу дність»? (не враховуючи її загальноприйнятого
визначення у законі і сучасній теорії кримінал ьного права). І пропонуємо власну логічну відп овідь: «неосудність» – це стан особи, при якому, у
разі вчинення нею злочину, її неможливо засудити. Засуджувати ж особу (росі йською мовою
«осуждать») – визнавати її винною на суді і виносити вирок про покарання [45, с. 623 ].
Відповідаючи на питання про те, а які ос оби, вчинивши злочин, не можуть бути визнані
судом винними і отримати відповідне покарання,
відзначимо, після аналізу статей Загальної ча стини КК України, що такими є: 1) особи, які під
час вчинення суспільно неб езпечного діяння, передбаченого КК України, не могли усвідомлюв ати свої дії (бездіяльність) або керувати ними вн аслідок хронічного психі чного захворювання,

тимчасового розладу психічної діяльності, нед оумства або іншого хворобл ивого стану психіки
(частина 2 статті 19 КК України); 2) особи, яким
до вчинення злочину виповнилося шістнадцять
років, крім осіб у віці від чотирнадцяти до шіс тнадцяти років, які вчинили такі злочини: умисне
вбивство (статті 115-117), посягання на життя
державного чи громадського дія ча, працівника
правоохоронного органу, члена громадського
формування з охорони громадс ького порядку і
державного кордону або військовослужбовця,
судді, народного засідателя чи присяжного у
зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням
правосуддя, захисника чи представника особи у
зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням пр авової допомоги, представника іноземної держави
(статті 112, 348, 379, 400, 443), умисне тяжке т ілесне ушкодження (стаття 121, частина третя
статей 345, 346, 350, 377, 398), умисне середньої
тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122, част ина друга статей 345, 346, 350, 377, 398), диверсію
(стаття 113), бандитизм (стаття 257), терорист ичний акт (стаття 258), захоплення заручників
(статті 147 і 349), згвалтування (стаття 152), н асильницьке задоволення статевої пристрасті н еприродним способом (стаття 153), крадіжку
(стаття 185, частина перша статей 262, 308), гр абіж (статті 186, 262, 308), розбій (стаття 187, ча стина третя статей 262, 308), вимагання (статті
189, 262, 308), умисне знищенн я або пошкодження майна (частина др уга статей 194, 347,
352, 378, частини друга та третя статті 399), п ошкодження шляхів сполучення і транспортних
засобів (стаття 277), угон або захоплення залі зничного рухомого складу, повітряного, морськ ого чи річкового судна (стаття 278), незаконне
заволодіння транспортним засобом (частини
друга, третя статті 289), хул іганство (стаття 296)
(стаття 22 КК України).
Отже, стан особи, при якому, у разі вч инення нею злочину, її неможливо засудити (неосудності), включає: 1) її неможливість усвідомлювати суспільно небезпечний характер власної
дії та керувати нею; 2) недосягнення нею віку, з
якого можлива кримінальна відповідальність.
Якщо мова йде про стан осудності - його
зміст протилежний вищевказаному. В цьому ми
знаходимо підтвердження М.С.Таганцева: «…
фізична особа тільки тоді, в сенсі юридичному,
може бути винуватцем злочину, якщо вона поє днує в собі відому суму біологічних умов, володіє,
вживаючи технічне визначення доктрини, зда тністю бути осуднім…» [63, c.316].
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На перший погляд до категорій осіб, які не
можуть бути визнані судом винними і отримати
відповідне покарання, можливо віднести осіб, які
діяли в стані необхідної оборони, уявної обор они, затримання особи, що вчинила злочин, кра йньої необхідності, фізичного або пс ихічного
примусу, виконання наказу або розпорядження,
діяння, пов’язаного з ризиком, виконання спец іального завдання з попередження чи розкриття
злочинної діяльності організованої групи чи зл очинної організації. Однак така думка буде пом илковою, оскільки їх дії у зазначених станах вже з
самого початку не є злочинними. Саме тому в ищезазначені обставини вважаються законода вцем такими, що виключають злочинність діяння,
що автоматично виключає постановку питання
про стан «осудності», яке можл иве тільки при
вчиненні злочину. З цього приводу вдало висл овився М.С.Таганцев: «… для криміналіста осу дність є ознакою, що обумовлює караність діяння,
учиненого фізичною особою, ознака, від якої з алежить визнання діяння кримінально караним
…» [63, c. 316-317].
Висновки. Враховуючи наведене вище, ми
прийшли до висновку про необхідність у вид іленні в стані осудності і неосудності вікових і
психічних критеріїв. Як, наприклад, на законод авчому рівні це робиться у §§ 19, 20 Кримінальн ого кодексу ФРН, поділяючи неосудність на н еосудність дитини (§ 19) і неосудність внаслідок
психічних розладів (§ 20) [64, c. 16]. При цьому,
як вікові критерії слід розуміти роки, при випо вненні яких може наставати кримінальна відпов ідальність, чітко зазначені у статті 22 КК Укра їни. Психічними критеріями неосудності є критерії, визначені законодавцем у ча стині 2 статті 19
КК України – неможливість усвідомлювати свої
дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок
хронічного психічного захворювання, тимчас ового розладу психічної діяльності, недоум ства
або іншого хворобливого стану психіки.
В зв’язку з цим, на нашу думку, статті 18, 19,
20, 93 КК України повинні мати таку реда кцію:
«Стаття 18. Суб'єкт злочину . 1. Суб'єктом
злочину є фізична осудна ос оба, яка вчинила
злочин. 2. Спеціальним суб'єктом зло чину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин, суб'є ктом якого може бути лише певна особа.
Стаття 19. Осудність і неосудність . 1.
Осудною визнається особа, яка на час вчинення
злочину досягла віку, з якого може н аставати
кримінальна відповідальність, та під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (безді яльність) і керувати ними. 2. Неосудною визн а108

ється особа (не підлягає кримінальній відповід альності), яка: 1) на час вчинення злочину не д осягла віку, з якого може наставати кримінальна
відповідальність, передбаченого цим Кодексом;
2) під час вчинення суспільно небезпечного д іяння, передбаченого цим Кодексом, не могла у свідомлювати свої дії (бездіяльність) або кер увати
ними внаслідок хронічного психічного захвор ювання, тимчасового розладу психічної діяльності,
недоумства або іншого хворобливого стану пс ихіки. До такої особи за рішенням суду можуть
бути застосовані примусові заходи мед ичного
характеру. 3. Не підлягає покаранню особа, яка
вчинила злочин у стані осудності, але до пост ановлення вироку захворіла на психічну хворобу,
що позбавляє її можливості усвідомлювати свої
дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої
особи за рішенням суду можуть застосовуватися
примусові заходи медичного характеру, а після
одужання така особа може підлягати покар анню.
Стаття 20. Обмежена осудність . 1. Підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана
судом обмежено осудною, тобто така, яка на час
вчинення злочину досягла віку, з якого може н аставати кримінальна відповідал ьність, але під час
вчинення злочину, через наявний у неї психічний
розлад, не була здатна повною мірою усвідо млювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати
ними. 2. Визнання особи обмежено осудною вр аховується судом при призначенні покарання і
може бути підставою для застосування примус ових заходів медичного характеру.
Стаття 93. Особи, до яких застосовуют ься примусові заходи медичного характеру .
Примусові заходи медичного характеру м ожуть бути застосовані судом до осіб: 1) які вчин или суспільно небезпечні діяння в стані н еосудності,
передбаченої п. 2 ч. 2 ст. 19 цього Кодексу; 2) які
вчинили в стані обмеженої осудно сті злочини; 3)
які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли
на психічну хворобу до постановлення вироку або
під час відбування покарання».
Впевнені, що затвердження зак онодавцем
такої редакції статей 18, 19, 20, 93 КК України
суттєво вплине на його удосконалення .
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S.I. Nezhurbida
TO THE QUESTION ON CHANGING OF DEFINITION OF INSANITY
IN THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE
Summary
In this article the question on changing of definition of insanity in the Criminal Code of Ukraine is di scovered. Also, new version of definition of articles 18, 19, 20, 93 of the Criminal Code of Ukraine is offered.
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ВПЛИВ ПСИХОПАТІЙ НА ПОВЕД ІНКУ ОСОБИ ПРИ ВЧИНЕ ННІ НЕЮ ЗЛОЧИНУ
ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВИЗН АННЯ ЇЇ СУДОМ ОБМЕЖЕ НО ОСУДНОЮ
Постановка проблеми. Ця тема малодосліджена внаслідок своєї багатогранності, тому
вона актуальна, оскільки, зокрема, може дозв олити встановити зв’язок між видами аномалій і
видами злочинної поведінки, віком зл очинців і
видом патології, вплив патології на рецидив зл очинів. Одним із медичних критеріїв, які не викл ючають осудності, є аномалії психіки, які не вваж аються психічною хворобою і характериз уються
дисбалансом сил збудження і гальмува ння.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання про злочинців із психічними ро зладами
уже давно притягує увагу дослідників. Зазнач еним проблемам присвячено численні п ублікації
та окремі праці кримінально -правового напрямку
багатьох видатних науковців і практиків, зокрема, Ю.М. Антоняна, С.В. Бородіна, Ю.С. Бог омягкова, Л.І. Глухарєвої, Н.Г. Іванова, В.А. Кл именко, Г.Р. Колоколова, М.В. Костиц ького, М.М.
Коченова, І.А. Кудрявцева, Д.Р. Лунца, А.І. Ма рчука, В. Мельника, Р.І. Міхєєва, А. Музики, В.В.
Нагаєва, Г.В. Назаренка, В.С. Орлова, В.Г. Па влова, С.В. Полубінської, Т.М. Приходько, Ф.С.
Сафуанова, О.Г. Сиропятова, В.Д. Сірожидінова,
О.Д. Сітковської, С.І. Тіхє нко, В.С. Трахтєрова,
В.В. Устименко, та інших.
Виклад основного матеріалу. Як вважають відомі вчені Антонян Ю.М. і Бородін С.В.,
аномалії психіки передбачають, зокрема, аном альні стани. Психопатія є аномальним станом
психіки, який визначається відносною стабільн істю психофізіологічних реакцій у різних своїх
проявах і характеризуються дисбалансом псих офізіологічних процесів збудження та гальмування [1, с.136-137].
П.Б. Ганнушкін виділяв три найбільш ва жливих критерії психопатій: виражена патологія
рис особистості, порушення адаптації; тотальність психопатичних особливостей, які визнач ають увесь психічний облік особи (мотиваційно емоційну сферу, мислення і т.д.); їх відносна стабільність, мала зворотність [5, 158].
Психопатія – це вроджена чи набута пат ологія особистості з домінуючою дисгармонією у
емоційній та вольовій сфері.
Психіатри розділяють психопатії на ядерні
чи конституційні та крайні. У ґенезі ядерних, чи

конституційних психопатій головну роль від іграють біологічні, чи конституційні фактори. До
цього типу психопатій відносять вроджені чи
рано набуті психопатичні аномалії, при яких в иявляється дисгармонія емоційно-вольової сфери.
Становлення крайніх психопатій пов’язан е
із порушенням розвитку особистості. Це аномалії
характеру, які виникають у результаті патохара ктерологічного розвитку особи під впливо м негативних соціально-психологічних факторів. Осо бливе патогенетичне значення у формуванні
крайніх психопатій має емоційна депривація у
ранньому дитячому віці, наприклад, при фізи чному каліцтві, а також при неправильному вих ованні по типу гіперопіки [Блей хер В.М., Крук
И.В. Патопсихологическая диагностика. – К. –
1986. – С.13-26.].
Ототожнення психопатів і злочинців нед опустимо, оскільки злочинна поведінка є наслі дком не психічних аномалій, а антисоціальних
установок особистості.
За наявними у літературі даними, для осіб,
які страждають психопатією, характерний стан
дезадаптації, викликаний неможливістю задов олення актуальних потреб, самоактуалізацією,
постійними конфліктами із оточуючими. Наслі дком цього є розлади, які відносяться до триво жного ряду: внутрішнє напруження звужує мо жливості орієнтації й адекватного реагування на
ситуації, виділення головних, суттєвих факторів.
Такий стан є, по суті, станом фрустрації,
суб’єктивно сприймається як украй негативний,
який загрожує цілісності та індивідуалізації
суб’єкта, призводить до накопичення афекту та
породжує потребу вивільнитися від тривоги. Це
можливо тільки за допомогою психологі чного
пристосування. Для психопатичних особистостей
таке пристосування дуже важк е, оскільки вони
не володіють здатністю до гнучк ої перебудови
потреб, у тому числі заміни одних іншими, п ошуку і визначення нових способів їх задоволе ння, внаслідок обмеженості індивідуальних зах одів вирішення фрустрації і зняття тривоги. Для
психопатичних особистостей також характерне
порушення опосередкованості потреб, коли вони
намагаються негайно досягнути бажаного.
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Другий варіант для осіб із психічним ро зладом у виді психопатії виключно складний,
оскільки у них порушена орієнтація в ситуації та
її оцінка, що може бути пов’язано з внутрішньою
напругою та тривогою, вони слабо опираються
на досвід та погано прогнозують майбутнє, вони
відірвані від реальності [3, 278].
Отже, звичне для суспільства вирішення
конкретних ситуацій для деяких осіб, які
страждають психічним розладом у ви гляді
психопатії, фактично заблоковане, і вони знаходять вихід з неї шляхом вчинення злочи нних дій. Для них це найбільш доступний та
простий вихід зі стресових ситуацій. Це не
означає, що всі психопати приречені на вч инення злочинів, оскільки успішна соціаліз ація, благополучний вплив, продумане виховання у співвідношенні з медичною допом огою можуть забезпечити зразкову поведінку.
Іншими словами, психопатії та інші види
нервово-психічних розладів можуть порушити
соціальну дезадаптацію індивіда, сприяти вч иненню злочинів, а антисоціальний стиль життя в
середовищі злочинців та набуття шкідливих зв ичок можуть посилювати психічні розлади.
При цьому підкреслюється неадекватність
дій психопатів у відповідь на зовнішні стимули,
часто бурхливі реакції на незначні причини, ч ерез що ускладнюється пристосовуваність і н аступає дезадаптація. Неадекватність є тільки з овнішньою оцінкою реакції, оскільки суб’єктивно
вона відповідає даній особі, її психічним особл ивостям, зумовленим даною психічною аномал ією, а тому адекватною даній особі.
Психопатичні особи бурхливо реагують не
тільки на незначні подразники, а й вчиняють н асильницькі дії у відповідь на тяжкі образи, явно
провокуючі вчинки потерпілих. Такі дії можуть
вчинятися і здоровими особами. Тому тільки
факт наявності даної психічної аномалії повністю ще не розкриває суб’єктивних причин таких
дій. У зв’язку із цим завдання полягає у виявле нні та оцінці тих психологічних особливостей, які
детермінують протиправну поведінку психоп атичних осіб. Немає сумніву в тому, що ці осо бливості складаються під впливом психопатії.
Остання затрудняє засвоєння та реалізацію ними
соціальних норм, які регулюють дії людей у різних ситуаціях, у тому числі і складних. Цього
недостатньо для пояснення злочинних дій пс ихопатичних осіб, оскільки не пояснюється до к інця, чому психопат все ж таки вчинив саме ці, а
не інші дії. При розгляді мотивації протиправних
дій у психопатичних осіб відзначається пор у112

шення ієрархії та опосередкування діяльності в
сукупності з розладом прогнозуючої функції та
врахування минулого досвіду. Більшість психопатичних осіб здійснюють протиправні дії в ст ані компенсації, що і визначає їх осудність.
Антонян Ю.М. і Гульдан В.В. виділяють
кілька типів психопатій, які впливають на пов едінку злочинців. Особи, визнані судом обмежено
осудними, під час вчинення ними злочину, які
страждають психопатією збудливого типу ,
складають найбільшу групу серед таких зас уджених. Вони характеризуються гарячкуватістю,
роздратованістю, приступами гніву, ярості. Їх
відрізняє постійна готовність до афективних ро зрядів з будь-якого приводу та розлад настрою.
У багатьох спостерігається образливість, жор стокість, похмурість, схильність до накопичува ння переживань, злопам’ятність. Головна особл ивість осіб, які страждають психопатією збудл ивого типу, – «вибуховий» тип реагування на зовнішні перешкоди, подразники, протидії [2,
с.251]. В.В. Гульдан відзначає у них потяг до р еалізації неадекватно завищеної самооцінки чи
рівня претензій, нетерпимість до протидії, те нденцію до домінування, владолюбство, впертість,
образливість, схильність до самонакручування і
приводу до розрядки афективної напруги у формі
насильства чи порушення суспільного порядку.
Для даного типу психопатів характерні зовні шньо непомітне накопичення афекту, а потім н есподіваний його прояв, часто у ви гляді агресивних дій. У період накопичення вони збуджені,
напружені, сварливі, а на висоті реакції спостер ігається звуження свідомості. Бурхливі сплески
не зникають безслідно, а залишають після себе
все більш пролонговані розлади настрою, з пі двищеною готовністю до їх повторення при появі
навіть незначного приводу. Так виникає ланцюг
психопатичних реакцій, багато з яких можуть
закінчуватися агресією. Часте повторення таких
«вибухів» призводить до посилення розладу, що
знижує адаптаційні можливості пристосування
до нових обставин [2, с.267].
Нові вимоги виявляються неадекватними
психологічним ресурсам даної особистості, тому
можуть породжувати дії, які оцінюються як хул іганство, завдання тілесних ушкоджень. Для них
критичними видаються ситуації підвищеної ві дповідальності і контролю, суворої дисципліни.
Психологічне вивчення злочинців, які
страждають психопатією збудливого типу, сві дчить про те, що найбільш виражена риса їх ос обистості – недостатня соціалізація, яка проявл яється в порушенні здатності адекватно сприйм а-
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ти оточуюче і будувати свою поведінку у відп овідності з вимогами соціальних норм. Такі норми
ними погано засвоюються , тому серйозно не
впливають на поведінку. Це можливе внаслідок
негативного виховання, жорстокості у спілк уванні з ними батьків, відсутність ем оційного контакту, постійні приниження, побої, знущання,
образи, відсутності ідентифікації – здатності поставити себе на місце потерпілого. Такому типу
психопатів властива імпульсивність, яка , набуваючи постійного характеру, сприяє виникненню
постійних конфліктів з оточуючими у різних с итуаціях. Це ще більше посилює їхню дезадапт ацію, тривогу, формуючи стійкі афективні уст ановки агресивного змісту. Подібні установки п очинають домінувати у їхній психіці, закріпл юються у ній та визначають сприйняття реально сті, значно обмежуючи здатність усвідомлювати
свої дії та керувати ними при вчиненні злочину.
Другий тип психопатії – істеричний – характеризує осіб, які ним страждають, егоцентр измом, демонстративністю, брехливістю, схильн істю до фантазування, навіюваністю, прагненням
визнання. На відміну від збуджуваних психоп атів, афективні дії істеричних психопатів забар влені не стільки злобою чи гнівом, скільки демо нстрацією своїх почуттів. Тому дії психопатичних
осіб істеричного типу, які часто порушують гр омадський порядок, виражаються в театральних
позах, погрозах знищення оточуючих предметів,
показових намаганнях вчинити суїцид, однак їхні
поступки в цілому менш небезпечн і [3, с.284].
При варіанті істеричної психопатії з сутт євими вольовими дефектами ведучими є вольов і
розлади в формі підвищеної навіюваності, підл еглості, наслідування, в сукупності в злочинній
діяльності осіб, які мають такі ж властивості. Ї хня брехливість і здатність витісняти із психіки
все те, що ними неприйнятне, приводить до того,
що вони нерідко вчиняють необдумані злочини,
часто попадають у конфліктні ситуації. Жага
підвищеної самооцінки призводить до того, що
вони віддають перевагу ненависті чи обуренню ніж
байдужості. По даних Ю.М. Антоняна і В.В. Гул ьдана в основному істеричні психопати вч иняють
злочини з метою заволодіння чужим ма йном [1,
с.143]. Наявність у особи істеричної пс ихопатії
значно звужує свідомість у певних ситу аціях, що
затрудняє її здатність усвідомлювати своїми діями
та керувати ними під час вчинення злочину.
Наступний вид психопатії – це психопатичні особи гальмівного кругу, яким притаманні
розлади тривожного ряду в формі постійного та
невизначеного переживання, почуття небезпеки.

Вони постійно знаходяться у стані внутрішньої
напруги, несвідомо передчувають якусь небезп еку та знаходяться в постійній готовності до її а ктивного відбиття за допомогою агресивних дій.
Тривога та породжуваний нею страх ведуть до
дезадаптації. Об’єктом агресії, зазвичай, є ті л юди, які реалізують дезадаптуючу для цього інд ивіду функцію, що характерно д ля тяжких злочинів на ґрунті сімейних ст осунків. Особи, які
страждають психічними розладами тривожного
ряду, вчиняючи злочин, значно обмежені здатн істю усвідомлювати свої дії та керувати ними.
Особи, обтяжені нестійкою психопатією характеризуються неорганізованістю, легковажністю,
відсутністю власної думки, навіюваністю, незда тністю до цілеспрямованої діяльності, ж агою нових
розваг та пригод. Їхня поведінка носить ситуаці йний характер, вони живуть одним днем. Перев ажно
вчиняють корисливі групові злочини.
Особам, обтяженим паранойяльною психопатією, притаманна ригідність (затрудн еність)
афекту та мислення, емоційна напруга п ереживань,
вузькість інтересів та схильність до формування
логічно невірних висновків, нетерпимість до пр отидії, втрата самокритичності. Наростання афекту
образи, неприязні, мстивості може розрядитися
агресивною поведінкою проти особи, із якою пс ихопати пов’язують ці біди, чи пов’язаних із цим
осіб. Такі особи найчастіше вчиняють злочини
проти громадського порядку чи тяжкі насильниц ькі злочини проти особи [3, с.287].
Отже, на підставі викладеного мож на зробити висновок, що психопатії є одним із видів
психічних розладів, які межують між душевним
здоров’ям і душевними хворобами особи. Вплив
психопатій на поведінку особи при вч иненні нею
злочину дуже значний внаслідок звуження в цей
момент свідомості особи, що призводить до зм еншення можливості цієї особи усвідомлювати
значення своїх дій та керувати ними. Наявність
таких психопатій, їх вплив на поведінку особи
під час вчинення злочину може бути діагностовано тільки шляхом комплексної судової псих олого-психіатричної експертизи (КСППЕ). Оск ільки висновок експерта, в даному випадку –
КСППЕ, є доказом у кримін альному процесі, то
суд, керуючись ним, може визнати особу обм ежено осудною, що тягне за соб ою відповідні
кримінально-правові наслідки.
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INFLUENCE OF PSYCHOP ATH ON THE CONDUCT O F PERSON AT PERFECT BY IT TO THE
CRIME AS FOUNDATION FOR CONF ESSION OF ITS CRAMPS L IMITEDLY RESPONSIBLE
Summary
In the article investigational influence of psychopathies on the conduct of person at perfect by it to the
crime, types of psychopathies. An author exposed possibility of confession o f cramps restrictedly a respons ible person to which present psychopath hinders to a certain extent to realize the actions and manage them
during the commission of crime. The problems of application of criminal -law concept are also reflected the
limited responsibility in practice.
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ВПЛИВ ОСОБИСТІСТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУБ’ЄКТ А
НА ЙОГО ЗЛОЧИННУ ПОВ ЕДІНКУ
Постановка проблеми. Діяльність людини, особливо психічна, являє собою відображе ння об’єктивної дійсності. Однак через різні пр ичини суб’єктивного й об’єктивного характеру
цей процес може відбуватися з певним відхиле нням. Для здійснення правосуддя дуже важливо
знати характер і суть таких відхилень у осіб, чиї
показання використовуються як джерела доказів
у кримінальному судочинстві і у зв’язку з цим
потребують критичної оцінки та визначення рі вня їх достовірності.
З уведенням у дію нового Кримінального кодексу України (редакція 2001р.) виникл о важливе
завдання – визначення здатності обвинуваченого,
відповідно до свого психічного стану, повною м ірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або)
керувати ними (ст. 20 КК України) [1].
У КПК України підкреслена необхідність в изначення психічного стану, в то му числі потерпілих і свідків, оскільки, відповідно до ст. 69 КПК
України, не підлягають допиту особи, які через
свої психічні вади не можуть правильно сприймати
факти, що мають доказове значення [2].
Протиправна поведінка людини – це явище
складне i багатогранне, тому важко окремо перев ірити й оцінити якусь одну теорію, що її п ояснює.
Ступінь наукової розробки проблеми. Не
одне поколiння вчених-кримiнологiв дослiджувало поведiнку особистостi саме кримiнологiч ного спрямування. Серед них, такi вiдомi вiт чизнянi вченi, як А.П. Закалюк, А.Ф. Зелiнський,
М.В. Костицький та iншi. Грунтовнi працi, якi
базувалися на тодiшньому уявленнi про особу
злочинця, видали також росiйськi вченi. Зокрема,
професор В.К. Звiрбуль писав, що людина, її п оведiнка - це найскладнiший об’єкт дослiдження,
вивченням якого займаються багато природн ичих і суспiльних наук.
Слушно зауважують В. Бачинiн і М. Панов,
що людське “Я” багатовимірне i виступає таким
у всіх його проявах, включаючи й тi, якi мають
соціальний, кримінальний характ ер. Особистість
злочинця, власне людини, в мотивах, орієнтаціях
i поведінці якого переважають деструкт ивнокримiнальнi компоненти, як правило, не стає о дновимірною через те, що її активiзм спрямований
в інший бік, аніж того потребують морально -

правові імперативи. Кримінальне “Я” має не менш
складну структуру, ніж індивідуальне “Я” людини
з позитивними соціальними орієнтаціями [3, с.83].
Мета дослідження. Безумовно, як масове
явище надзвичайно актуальна соцiалъна пробл ема, що викликає занепокоєння суспiльст ва, протиправна поведiнка людини вимагає до себе все
бiльшої пильностi. До того ж на неї впливає
безлiч факторiв, частину яких ми вже розглядали
ранiше. Мета даної статті – спроба привернути
увагу кримiнологiв до новiтнiх досягнень у г алузi медицини, бiологiї, бiохiмiї, фiзики, якi певною мiрою дають можливiсть наблизитися до
розумiння антисоцiальної поведiнки людини.
Мабуть, поведiнка людини у суспiльствi нiколи
не буде до кiнця зрозумiлою, а тим паче прийн ятою. Хтось буде критикувати її поведiнку, хтось,
навпаки, пiдтримувати. Людина завжди буде
вiдчувати певний дискомфорт вiд того, що не всi
складовi її сутностi подобаються рештi або суп еречать нормам поведiнки, прийнятим у суспіл ьстві. Сутнiсть людини - бiологiчна, i це варто
враховувати, оскiльки повод ження iндивiда протягом усього життя залежить вiд його власної
генетичної історії.
Виклад основного матеріалу. Для прикладу проаналiзуємо злочини проти особи. З п огляду психологiв, для таких випадкiв характ ерна
загальна риса - агресивна поведiнка людини с тосовно оточуючих, яка супроводж ується фiзичними дiями, що запускаються i пiдтримуванi
емоцiями ворожостi: гнiвом, обурюванням, пр езирством.
Однак поведiнка людини може бути різною. Розгнiвана людина може звернутися до с уду чи зробити iншу, не настiльки небезпечну,
дiю. Як свідчить практика, у мозку таких людей
агресивнi спонукання нiби перебувають під н адійним замком. З тих чи інших причин замки в иявляються недостатньо мiцними, i тодi емоційний стан агресивно виливається в особливу фо рму поведінки людини – агресію.
Дані ендокринологів дозволяють припу стити, що в людини агресивнi нахили можуть б ути викликанi пiдвищеним рiвнем чоловiчих ст атевих гормонiв, насамперед тестостерону. Н асправдi, концентрацiя чоловiчого статевого го р-
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мону в плазмi кровi агресивн их злочинцiв вища,
нiж у злочинцiв неагресивних чи у звичайних л юдей. Подiбна закономiрнiсть простежується й у
кровi спортсменiв, якi грубо порушували пр авила.
Рiвень статевих гормонiв у них був вищий, нiж у
тих, хто правила не порушував. Такий зв’язок мiж
роботою статевої стеми i соцiально поведiнки iснує
не тiльки у представникiв сильної статi.
Є унiкальнi спостереження над дiвчатками,
якi виросли пiд впливом чоловiчих статевих го рмонiв. Вони за характером ставали бiльш схож ими на хлопчикiв, виростали ен ергiйними i властолюбними. Отже, зрозумiло, що гормони м ожуть або підвищувати, або знижувати агреси вний стан людини, штовхаючи її до вчинення зл очину. Змусити ж людину вчинити злочин або
переступити межу закону не може жоден гормон.
Поведiнка суб’єкта залежить вiд сприйняття й
оцiнки ним ситуацiї, у якiй вiн дiє.
До соцiальних явищ, якi зумовлюють злочинну
поведiнку, насамперед належить: несприятливi умови
формування особистостi як у родинi, так i в цiлому в
суспiльствi; економiчний спад i бiльш помiтний
останнiм часом расовий антагонiзм.
Бiологiчний фактор - необхiдна, але недостатня умова злочинної поведiнки суб’єкта. Б удучи первинним, вiн є лише передумовою
соцiального; це — причинно-зумовлюючий фактор у детермiнацiї злочинного поводження.
У живих iстот ознаки i властивостi бувають ген етично простими i генетично складними. Генет ично простi ознаки успадковуються , виходячи з
елементарних законiв генетики. Звiдси, знаючи
генотипи батькiв, можна з упевненiстю сказати,
яке в них буде потомство, наприкла д, хромосомнi
хвороби. Генетично складнi ознаки також визн ачаються генами, але багатьма десятками i сотнями.
Особливостi поводження належать до категорiї
найскладнiших, генетично обумовлених, властив остей. Здебiльшого вони контролюються настiльки
великим числом генiв, що визначити їх тепер не
уявляється можливим.У цьому питаннi ще багато
чого повинна сказати генетика [4, с.23].
Зазначимо, що з моменту свого виникнення
кримiнологiя як наука головну увагу придiляла
пiзнанню соцiальних i психофiзiо -логiчних характеристик особистостi, що впливають на п оведiнку людини. Це дозволяло вiдповiсти на з апитання: що являє собою элоч инець; довiдатися,
якi саме обставини детермі-нували його элочинну поведінку. Проте такий напрям у кримiнологii
панував недовго.
У захiдних країнах i в Росiї ведуться дослiдження, якi мають мету довести залежнiсть п о116

ведiнки людини вiд стану бiологiчних ме мбран в
клiтинах нервових закiнчень. Тим бiльше, що у
найближчi 5-7 рокiв, за прогнозами вчених, мо жливий сутттєво якiсний прорив у цiй галузi - будуть
розробленi реальнi механiзми корегува ння iндивiдуальної i суспiльної свiдомостi та поведі нки.
Зі сказаного постає проблема захисту
психiчних установок людини вiд зовнiшнього
впливу. Уже є повiдомлення, що американськi
вiйськовi вивчають можлив iсть використання
лiкарських препаратiв для придушення масових
безпорядкiв на вулицях мiст. Ученi запропонув али вiйськовим новi, бiльш нейтральні, засоби
замiсть тих, якi можуть призвести до загибелi
людей. Зокрема, мова йде про заспокiйливi фа рмпрепарати типу “валіум”, якi можна розпил ювати у повiтрi над учасниками зав орушепь. При
цьому вченi зауважують, що потрiбно лише пр овести додатковi дослiдження, аби виключити
можливiсть травм через порушення координацiї
рухiв при застосуваннi заспокiйливих пр епаратiв.
Крiм того, майже всi препарати мають протип оказання i побiчнi ефекти. Проте з часом i цi пр облеми, мабуть, будуть якщо не повнiстю, то пр инаймнi частково розв’язанi.
Тим часом контроль за поведiнкою люд ини
постiйно вдосконалюсться. Ученi Лондонс ького
South Bank University розробили метод, за доп омогою якого можна встановити особистiсть л юдини за видихом. Для цього досить пiддати
аналiзу дезоксирибонуклеїнову кислоту з дрібних часток суспензiй, видихуваних люд иною. На
думку полiцейських, новий метод iст отно спростить затримання злочинцiв, що нинi не залиш ають вiдбиткiв пальцiв i недопалкiв зi свосю сл иною. Однак видихувані зловмисниками часто чки
осiдають на предметах (слухавцi, масках, за мках), i їх потрiбно просто зiбрати. Правда, щоб
результат аналiзу був точним, необхiдно мiсце
элочину залишати недоторка нним до моменту
прибуття експертiв.
Зауважимо, що проблему впливу на люд ину дослiджували i ранiше. Свого часу пiд кон тролем ОГПУ iснувала парапсихологiчна лабор аторiя. Ця структура повинна була допомаг ати
органам державної безнеки викривати задуми
ворогiв шляхом проникнення в їх свiдомiсть. До
спiвробiтництва залучали медiумiв, гiпнотизерiв
та iнших “аномалiв”.
До речi, про можливiсть i необхiднiсть з алучення екстрасенсорних здiбностей людей, які
ними володiють, до боротьби з крамолою заг оворили набагато раніше.
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Останнiми роками людина все частiше ста є
жертвою так званого агресивного маркетингу.
Прояви його рiзноманiтнi - вiд нахабних одинакiв, якi вештаються вулицями мiст з метою
“впхнути” випадковому перехожому абсолютно
непотрiбну йому рiч, до згуртованих шахраїв, якi
скупчуються бiля ринкiв i вокзалiв; до пр офесiйних психологiв, якi в розкiшних залах, за
допомогою спецiальних прийомiв, навiвають
людям, що вони будуть щасливi i багатi, якщо
вiддадуть тут же велику суму грошей на потреби
якогось фонду. Дуже часто манiпулятори дом агаються свого. Але коли людина приходить до
тями, нона просто не може зрозумiти, чому, б удучи здоровою, вона вiддала свої грошi невiдомо
кому. Найчастiше психологiчнi прийоми i методики використовуються зловмисниками для вч инення шахрайства, яке згiдно з чинним закон одавством квалiфiкується як заволодiння чужим
майном шляхом обману чи зловживання дов ірою. Як правило, об’єктами подiбних злочинних
посягань стають жiнки або особи, якi перебувають у станi душевного хвилювання, зайнятi вл асними переживаннями. Навiть на побутовому
рiвнi такi люди вирiзняються з натовпу, а н есподiване звернення до них стає нiби пусковим
механiзмом для формування вiдповiдного фаз ового стану. Внаслiдок такого впливу в людини
виникає вiдносно довга втрата пам’ятi, головний
бiль, пiдвищений ритм биття серця, порушення
сну, загальний пригнiчений стан, якi людина, не
знайома з психофiзiологiчними механiзмами, що
вiдбуваються в її органiзмi, схильна оцiнювати
як явище впливу невiдомих сил. Зазначений м еханiзм впливу на людей, який, поза всяким
сумнiвом, має ознаки злочину, в сучаснiй Українi
набуває все бiльших масштабiв. Не виключена
можливiсть, що для подiбних цiлей залуч аються
квалiфiкованi фахiвцi в галузi п сихології, iнформатики та iнших течiй науки. Ми тiльки -но почали
усвiдомлювати складнiсть означеної пробл еми i не
маємо належного досвіду боротьби з цими прояв ами. Складнiсть кваліфікації злочинiв, пов’язаних з
використанням стороннього впливу на психiку потерпiлого, полягає в тому, що застосування псих ологiчних знань у рiзних сферах дiяльностi само по
собi не є протиправним. Єдине, що потрiбно,- це
чiтко визначити межi застосування цих спецiальних психологiчних методiв впливу на л юдей за
кiнцевою метою такого впливу, власне, за умислом, для того, щоб каліфікувати їх за вiдповiдними
статтями Кримiнального кодексу України.
О. Ходимчук справедливо вiдзначає вiдсут нiсть фундаментальних праць з проблем атики

впливу психiчних аномалiй на злочиннiсть, ос обливо насильницьку [5].
Тим часом поява в Україні значної кiлькостi
серiйних злочинцiв мала б стимулюв ати науковi
дослiдження, якi вивчали б саме зак ономiрностi
такої поведiнки. Для виявлення таких зак ономiрностей та пiдготовки на цiй основi рекоме ндацій
щодо попередження та розкриття таких зл очинiв
необхiдно залучати, крiм юристiв, також псих ологiв, психiатрiв, бiологiв, соціологiв, хiмiкiв, фiзи кiв. Будувати сьогоднi стратегiю розкриття зл очинiв лише на впровадженнi полiграфа - це однобокий пiдхiд. Необхiдно стимулювати широке залучення рiзноманiтних знань, якi можуть бути
кримiнологiчно значимими в iнтересах кримiналістики та юридичної психологiї.
Завдання полягає в тiм, щоб визначити
кримiналiстичний аспект дослiдження даної пр облеми, а не намагатися рецеп тувати данi iнших
наук, що вивчають людину i властивостi її особистостi. Таким аспектом на сучасному етапi розви тку кримiнологiї могло б бути дослiдження соцiаль но-психологiчних механiзмiв прояву причин зл очинностi в конкретнiй злочиннiй поведiнцi. Зазн ачена проблема має суворо окресленi кримiнологiчнi межi. Її обшир i комплекснiсть припускають с истемний пiдхiд до вивчення, зумовлюють необхiднiсть взаємодiї кримiнологi з iншими, у тому
числi й природничими науками.
Відзначимо, що одна з розповсюджених,
методологiчних помилок – це пiдмiна дослiдження проблеми особистостi злочинця, д ослiдженнями соцiалъно-демографiчних, психологiчних
та інших особливостей особи, яка вчинила зл очин. При цьому i самi дослiдження iнколи
здiйснюються однобiчно. Соцiологiв, на самперед, цiкавить навколишнє мікросередовище, форми групової ловедiнки та iн. Психолог намаг ається виявити специфiку в психiчних як остях
осiб, якi вчинили злочин. Генетик прагне встан овити зв’язок мiж успадков аними інтелектуальними, психофiзичними якостя ми i поведiнкою конкретних осiб. Обєднання всiх цих н апрямiв на загальносоцiальному рiвнi не пров одиться, а зiбраний величезний емпiричний м атерiал не використовується для розвитку теорiї
причин злочинностi, для повної вiдповiдi на з апитання: чому злочини набуваютъ масового характеру? При такому однобiчному пiдходi до д ослiдження особистостi элочинця поруш ується
iснуючий в життi дiалектичний зв’язок мiж
окремим, особливим, загальним i навпаки. З п огляду методологiї виправданий лише комплек сний, системний пiдхiд [6, с.3-6].
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Вплив особистістних властивостей суб’єкта на його злочинну поведінку

Бiльш змiстовний пiдхiд до розглядуван ого
питання викладений у працях М.Г. Ко ржика,
С.С. Степичева, Н.Т. Ведерникова, Ю. Д. Блув штейна та деяких iнших авторiв, у яких структура
особистостi злочинця представлена вже як си стема конкретних соцiальних i соцiально знач имих ознак, властивостей, якостей та iнших пок азникiв, що характеризують як с амого iндивiда,
так i рiзнi сторони та прояви його суспiльного
буття та життєвої практики. Залежно вiд того, що
визнається iстотним для особистостi злочи нця, а
також з урахуванням спецiальних цiлей свого
дослiдження, кожен автор пропонує рiзну, хоча в
чомусь i подiбну систему ознак особистостi зл очинця та їх класифiкацiю. Зокр ема, Н.Т.Ведерников запропонував схему, вiдповiдно до якої всi
ознаки особистостi элочинця розпадаються на два
основнi роздiли: 1) данi, що iндивiдуалiзують і
складаються iз трьох груп: бiографiчнi; про м атерiальне становище; що характеризують стан зд оров’я i психiчнi особливості; 2) суспiльна характеристика особистостi, що включає: суспiльно-виробничу; суспiльно-полiтичну; суспiльно-побутову
характеристику [6, с.7-9].
Категорiя особистостi злочинця безпосер едньо пов’язана з проблемою злочинної поведiнки
людини яка, як узагалi будь-яка iнша проблема
людської поведiнки, винятково склад на i багатогранна. Зазначена обставина зумовлює її розгляд
з позицiй рiзних наук, у будь-яких аспектах. Але
хотiлося б звернути увагу лише на три з них, що
безпосередньо порушують проблему злочи нностi. На пiдставi цього злочинця можна хара ктеризувати як суб’єкта кримiнальних i пов’яза них з ним кримiнально-процесуальних i виправно-трудових (кримінально-виконавчих) правовiдносин. Суб’єктом кримiнальних та iнших названих правовiдносин, у цiлому, зумовлених існуванням державно-правових вiдносин, є злоч инець з огляду його становища в державi, ста влення до закону i права. З аподiявши шкоду
суспiльству i державi, він усе одно, вiдповiдно до
принципу законності, не стає безправною iсто тою, йому надається можливiсть захистити себе
вiд марних чи надмiрних обвинуваче нь. Законом
гарантується виключення необгрунтованої вiдпо вiдальностi. Усе це необхiдно для того, щоб за
злочини вiдповiдали справді злочинцi, щоб iснувала соцiальна справедливiсть i авторитет держ ави залишався непохитним.
Суб’єкт злочину - це кримiнально-правова
характеристика злочинця, що розкриває, вiдпо вiдно до вимог кримiнального закону, озн аки,
наявнiсть яких необхiдна для притягнення до
118

кримiнальної вiдповiдальностi. Це положення
так само грунтується на принципi законностi,
забезнечує гарантiї пра в громадянина i
суспiльної справедливостi.
Особистiсть злочинця – це криміналістична
та процесуальна категорії. Розкриття її змісту
припускає: 1) встановлення демографiчних д аних, а також тих ознак у сферi соцiально -цiннiсних уявлень i морально -психологiчних рис, що
пов’язанi з учиненим злочином; 2) з’ясування
процесу формування такої особистостi; 3) виявлення суб’єктивного механiзму вчинення злоч ину [7, с.33-35].
З позицi кримiнального права особистiсть
злочинця характеризусться: а) його ос обистiсними
властивостями, що роблять особу суб’єктом зл очину i впливають на характер i ступiнь суспiльної
небезпеки дiяння в цiлому; б) властивостями ос обистостi, що враховуються при пр изначеннi й
iндивiдуалiзацiї покарання, його реалізації.
Особистiстний пiдхiд увiйшо в у логiчний
метод iнструментарiю кримiнологiчної науки.
Суть особистiстного пiдходу в кримiнологi пол ягає в тому, що злочинець розглядається як во єдино пов’язана сукупнiсть (система) внутрiшнiх
умов, що переломлюють зовнiшнi впливи (кримi ногеннi фактори). А це означає: 1) особистiсть
злочинця сформована як продукт от очуючого її
середовища (зовнiшнi причини); 2) духовний свiт
особистостi злочинця — дзеркальне вiдображення негативних елементiв її середов ища, суб’єктивна форма її реального буття (опосере дкована
ланка дiї зовнiшнiх причин); 3) ця суб’єктивна
форма - активна, вона внутрiшньо зумовлює
психiчнi явища i дiяльнiсть, у тому числi й пр отиправну (внутрiшнi причини).
Значення особистiстного пiдходу в крим іналістиці визначається, насамперед, тим, що в iн
дозволяє поставити акцент на особистостi злоч инця як необхiднiй ланцi в ланцюжку причинного
зв’язку мiж кримiногенними факторами і кон кретним фактом злочину [7, с.36-39].
Особистiсть злочинця - це особистiсть людини винної, тобто такої, яка навмисно чи з необережностi вчинила суспiльно небезпечне дiян ня, заборонене законом пiд загрозою кримiналь ної вiдповiдальностi. Iснує й iнше, бiльш повне
визначення: “Пiд особистiстю зл очинця, тобто
людиною, яка винно вчинила суспiльно небезн ечне дiяння, заборонене законом пiд загрозою
кримiнальної вiдповiдальностi, розумiється с укупнiсть соціально-значимих властивостей, що
впливають у сполученнi з зовнiшнiми умовами й
обставинами на злочинну поведінку” [ 8].
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Поняття особистостi злочинця специфiчне,
воно значно вужче за поняття особистостi люд ини. Кримiнологiчне вивчення не ідентичне кр имінально-правовому. Воно неформальне, а су ттєве. Причому кримiнологiю цiкавить не змiст
особистостi людини взагалi, а лише тi власт ивостi, що: 1) так чи iнакше пов’язанi зi злочи нною поведiнкою; 2) дозволяють знайти зрушення
в деформацiї, що вiдрiзняють особистiсть злоч инця вiд особистостi громадян iз правомiрною п оведiнкою; 3) є основою для кримiнологiчної кл асифiкацiї (типологiї); 4) забезпечують iндивi дуальне прогнозування можливої злочинної поведiнки; 5) бiльш обгрунтовано допомаг ають
вирiшити питання про звiльнення вiд кримiналь ної вiдповiдальностi, iндивiдуалiзувати кримi нальнi покарання i намiтити шляхи перевихова ння порушника [9].
Учення про особистiсть злочинця є част иною бiльш загального вчення про людську ос обистiсть. У цьому аспектi, в розкриттi соцiальної
сутностi даного поняття, його зв’язку з конкре тними суспiльними умовами, явищами i процес ами воно повинно спиратися на положення
соцiологiї, психологiї, етики. Разом з ти м вчення
про особистiсть злочинця повинно будуватися на
твердiй i чiткiй правовiй (передусiм, кримi нально-правовiй) основi. Поняття особистостi зл очинця може бути застосоване лише до того, хто за
законом визнається суб’єктом злоч ину. Правова
основа поняття особистостi злочинця - iстотний
конститутивний момент, що знiмає уд авану розбiжнiсть, викликану тим, що антисоцiальнi власт ивостi, які виявляють сутнiсть особистостi злочинця,
мають мiсце до злочину, зумовлюючи його вчинення, тоді як визнання конкретної особи особистiстю злочинця можливе лише пiсля й у зв’язку
зi вчиненням злочину [10].
Висновки. Для з’ясування змiсту поняття
особистостi злочинця необхiдне чiтке вiдмежу вання його вiд сумiжних, але не тото жних з ним
понять. Такими поняттями є: особи, якi вчинили
злочин, особистiсть обвинуваченого, пiдсудного,

затриманого, заарештовалого i т. iн. Зазначенi
понятгя - взаємозалежнi, тому що пр ипускають
сукупнiсть визначених властивостей, якостей,
ознак, що характеризують ту саму соцiальну
фiгуру - особу, яка вчинила злочин (чи звинув ачується в цьому). Але сама ця фiгура в иступає в
названих поняттях у рiзних ракурсах, розгляд ається пiд рiзним кутом зору - кримiнологiчним,
кримiнально-правовим, процесуальним, крим іналістичним, пенiтенцiарним - через що обсяг i
змiст того, що характеризує цю фiгуру в кожн ому з названих її значень, рiзнi.
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THE INFLUENCE OF SUBJECT’S PERSONAL PECULIAR ITIES ON HIS
(HER) CRIMINAL BEHAVIOUR
Summary
The persons activity, especially mental (psychical), is reflection of objective reality of criminal
behaviour.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗАМАХУ НА ЗЛОЧИН:
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Постановка проблеми. З метою найбільш
повної реалізації завдань кримінального закону –
охорони прав і свобод людини та громадянина,
власності, громадського порядку та громадської
безпеки, довкілля, конституційного устрою
України від злочинних посягань, забезпечення
миру і безпеки людства, а також запобігання
злочинам Кримінальний кодекс України пере дбачає кримінальну відповідальність не тільки за
закінчений злочин, але і за незакінчені злочин и.
При цьому законодавець виходить з того, що з амах на злочин охоплюється поняттям злочинного
посягання. Хоча посягання перерване і незакінч ене, однак вчинені дії є суспільно небезпечн ими,
оскільки при вчиненні замаху вони безпосередньо
спрямовані на вчинення злочину. Р азом з тим під
час вчинення замаху на злочин проявляється і су спільна небезпечність самої особи, яка вирішила
вчинити злочин, і який не був довед ений до кінця
через причини, які не залежали від її волі.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Актуальність даної теми підтверджує і ступінь її
наукової розробки. Питанням, пов’язаним з ос обливостями призначення покарання за вчинення
замаху на злочин, присвячено чимало праць, с еред яких можна назвати праці таких ученихкриміналістів, як: М.Д. Дурманов [4], В.Д. Іванов
[5], Н.Ф. Кузнєцова [8], А.П. Козлов [6], Г.В. Н азаренко [9], М.П. Рєдін [13], А.І. Сі тнікова [9],
І.С. Тишкевич [15], В.П. Тихий [14], А.В. Ше вчук [2] та інші. Водночас необхідно зазначити,
що питання про призначення покарання за вч инення замаху на злочин на сьогодні або не досл іджуються, або досліджуються лише фрагмента рно. Однак це не означає, що в такому дослідже нні немає потреби, а, навпаки, доводить необхі дність у його детальному вивченні.
Мета статті. Автор ставить перед собою
мету проаналізувати ступінь наукової розробки
проблеми та визначити підстави призначення
покарання за вчинення замаху на злочин.
Виклад основного матеріалу. Згідно зі ст.
16 КК України, кримінальна відповідальність за
замах на злочин настає за статтею 15 і тією ста ттею
Особливої частини Кримінального кодексу, яка
передбачає відповідальність за закінчений злочин
[1, с. 8]. Це означає, що винний несе відповідал ь120

ність за статтею особливої частини КК України,
яка передбачає відповідальність за вчинений злочин. Саме тому покарання за замах на злочин пр изначається на тих підставах, що і за закінчений
злочин, і розмір покарання визнач ається в межах
санкції статті, яка встановлює ві дповідальність за
закінчений злочин. Призначення пока рання за замах на тих же підставах, що і за закінчений злочин,
означає, що при замаху враховуються всі положе ння закону, які застосовуються у випадку вчинення
закінченого злочину. Це стосується як призначення
покарання, так і звільнення від нього.
За вчинення замах на злочин до особи м оже бути застосований будь-який вид покарання,
який передбачений у кримінальному законі. Однак повинні бути дотримані всі вимоги закону
щодо індивідуалізації покарання. Загальні засади
призначення покарання передбачені в статт і 65
КК України. В даній статті зазначається, що «суд
призначає покарання: 1) у межах, установлених у
санкції статті Особливої частини КК, що пере дбачає відповідальність за вчинений злочин; 2)
відповідно до положень Загальної частини КК; 3)
враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину,
особу винного та обставини, що пом’якшують та
обтяжують покарання » [10, с.160]. Дані вимоги
повинні бути обов’язково враховані і при призначенні покарання за замах на злочин.
Та, незважаючи на це, призначення пок арання за вчинення замаху на злочин має свої
особливості. Саме ці особливості зазначені в ч.1
ст. 68 КК України, де закріплено: «при призн аченні покарання за незакінчений злочин суд, к еруючись положеннями статей 65 -67 Кримінального кодексу, враховує ступінь тяжкості в чиненого особою діяння, ступінь здійснення злочи нного наміру та причини, вн аслідок яких злочин
не було доведено до кінця» [1, с.28]. Тому виникає питання, в якому співвідн ошенні знаходяться
між собою вимоги закону, які встановлені в
ст.65 і ст.68 КК України. Чи є положення ст.68
КК України доповнюючими до положень, які
встановлені в ст.65 КК України? Які ж вимоги
закону суд повинен враховувати в п ершу чергу?
Під час призначення покарання як за закінчений, так і за незакінчений злочин суд пов инен
враховувати характер і ступінь вчиненого особою
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діяння. По відношенню до замаху це озн ачає, що за
замах на вчинення більш тяжкого злочину п овинно
бути призначене більш суворе покарання , ніж за
замах на вчинення менш тяжкого злочину.
Саме тому положення про визначе ння характеру і ступеня тяжкості вчиненого особою
діяння однакові як для закінченого злочину, так і
для замаху на його вчинення. При цьому ст упінь
здійснення злочинного наміру і причини, внасл ідок яких злочин не було доведено до кінця , - це
тільки один із критеріїв, яким визначається су спільна небезпека злочину. Тому вказівки ч.1
ст.68 КК України є доповнюючими по відноше нню до ст.65 КК України у зв’язку з особливост ями незакінченого злочину.
Тому загальні засади призначення пок арання обов’язкові при вчиненні будь-якого суспільно небезпечного діяння, незалежно від ст адії
його вчинення. Звідси і висновок, що положе ння, які закріплені в ч.1 ст.68 КК України , мають
допоміжний характер відносно положень, закр іплених у ст.65 КК України.
Водночас вказівки, які містяться в ч.1 ст.68
КК України про врахування ступеня тяжкості вч иненого особою діяння, є критерієм визначення су спільної небезпеки замаху на злочин і через пряму
вказівку закону набирають самостійного і специф ічного значення. Ступінь тяжкості вчиненого зл очину, насамперед, визначається в ст.12 КК України, яка поділяє всі злочинні діяння на злочини н евеликої, середньої тяжкості, тяжкі й особливо тя жкі. Тому, якщо йдеться про злочин невеликої тя жкості, суд може призначити найбільш м'яке пок арання, зазначене в альтернативній санкції, або відповідно до ст.74 КК України - звільнити особу від
покарання. Якщо ж учинений злочин тяжкий або
особливо тяжкий, суд може призначити за нього
покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий
строк, а за особливо тяжкий злочин - навіть на довічне позбавлення волі. Ступінь тяжкості злочину
визначається і характером конкр етного злочину.
Тут суд повинен урахувати цінність тих сус пільних
відносин, на які посягає винуватий, тобто визнач ити значущість об'єкта злочину. Ступінь тяжкості
злочину визначається і характером та обсягом на слідків - чим тяжчі наслідки, спричинені злочином, і
чим більший розмір заподіяного збитку, тим суворіше покарання може бути призначене винуватому
[3, с.85-86]. У постанові Пленуму Верховного Суду
України № 7 від 24 жовтня 2003 р. (п.3) привернуто увагу судів до того, що, визначаючи ступінь т яжкості злочину, суди повинні виходити з особл ивостей конкретного злочину й обставин його вч инення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія

вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності,
роль кожного зі співучасників, характер і ступінь
тяжкості наслідків, що настали, тощо) [11, с.14-20].
При вчиненні замаху на злочин ступінь
здійснення злочинного наміру характеризується
тим, що суд під час призначення покарання враховує, був він закінченим чи незакінченим [14,
с.108]. Оскільки закінчений замах за ступенем
тяжкості, ступенем реалізації умислу своїми
ознаками ближче до закі нченого злочину, тому
він завжди більш небезпечний, ніж незакінчений
замах на злочин. Так, особі, яка стріляла в поте рпілого з метою його вбивства, але лише поранила
його (закінчений замах), за і нших рівних умов
буде призначено більш суворе покарання, ніж
особі, яка з цією метою лише навела пістолет на
потерпілого, але вистрілити не встиг ла, бо була
затримана (незакінчений замах) [7, с.328 -329].
Оскільки при закінченому замаху особа на йбільш наближена до настання шкідливих наслі дків або до повного виконання дій, які утворюють
об’єктивну сторону закінченого злочину.
Аналіз судової практики у справах про замах на злочин свідчить про те, що за закінчений
замах призначається більш суворе покарання ,
ніж за незакінчений замах на злочин. Однак а втору хотілося б звернути увагу на те, що призн ачаючи покарання, суд не завжди визначає вид
замаху, тобто не робить посилання на ч.2 або ч.3
ст.15 КК України, а кваліфікує дії тільки за ст.15
КК України. Такий підхід, на нашу думку, суп еречить чинному законодавству і порушує вст ановлені загальні засади призначення покарання і
правила кваліфікації. Саме тому обґрунтованою
є пропозиція, що суд під час кваліфікації замаху
на вчинення злочину повинен обов’язково з азначати конкретну частину ст.15 КК України.
Наступна вимога, яка закріплена в ч.1 ст.68
КК України, яку повинен враховувати суд під час
призначення покарання, – це причини, внаслідок
яких злочин не було доведено до кінця. Перш за все
виявлення причин, через які злочин не було дов едено до кінця, необхідне для розмежування крим інально-караної злочинної діяльності і добровіл ьної відмови. Адже у разі добровільної відмови
втрачається суспільна небезпека особи, яка за д опомогою бажаної для суспільства поведінки пр ипиняє свою незаконну діяльність у формі готува ння до злочину або замаху на нього і таким чином
запобігає заподіянню шкоди об’єкту кримінальноправової охорони. Головним правовим наслідком
добровільної відмови є те, що особа не підлягає
кримінальній відповідальності за розпочату реал ізацію злочинного наміру [10, с.63].
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Установлення причин, які не залежать від
волі особи і через які злочин не було доведено до
кінця, суттєво впливає на ступінь суспільної небе зпеки вчиненого замаху на злочин. Хоча ці причини
і не залежать від волі винуватого, проте злочин
може бути не доведений до кінця, наприклад, через
неосвіченість, хвилювання, невміння винуватого,
непридатність застосованих ним засобів чи знарядь
або внаслідок того, що винуватий не зміг подолати
опір із боку потерпілої особи або був затриманий
працівниками правоохоронних органів.
Висновки. 1. Підставою для кримінальної
відповідальності за замах на злочин є вчинення
особою винного суспільно небезпечного діяння,
яке містить у собі всі ознаки складу злочину –
складу замаху на злочин. 2. П ід час призначення
покарання за вчинення замаху на злочин суд, к еруючись положеннями статей 65 -67 КК України,
враховує ступінь тяжкості вчиненого особою дія ння, ступінь здійснення злочинного наміру та пр ичини, внаслідок яких злочин не було довед ено до
кінця. 3. Положення, закріплені в ч.1 ст.68 КК
України, мають допоміжний характер відносно
положень, закріплених у ст.65 КК України. 4. Під
час кваліфікації замаху на злочин як слідчі органи,
так і суд обов’язково повинні посилатися на відп овідну частину 2 (3) ст.15 КК України.
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FEATURES OF PURPOSE OF PUNISHMENT FOR FULFILMENT OF ATTEMPT AT THE
CRIME: PROBLEMS OF THE THEORY AND PRACTICE
Summary
In article by the author it is found out, that the basis for the criminal liability for attempts at a crime is
fulfillment by the person of guilty socially dangerous action which includes all attributes of structure of a
crime - structure of attempt at a crime; it is proved, that at purpose of punishment for the unfinished crime
the court takes into account a degree of weight of action, a degree of realization of criminal intention and the
reason owing to which the crime has not been proved up to the end .
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ДО НАШИХ АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО»
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР
1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегі я “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 ро здруковування електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Співробітники редколегії працюють з програм ним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в елек тронному варіанті (на тридюймовій дискеті) п оряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих п ошкоджень максимально жорсткою упако вкою.
1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора ма теріалу, його назву і використаний програмний реда ктор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторі нок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же
прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при елект ронному наборі матеріалу, повинен бути наближений
до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздрук овуванні 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 тек сті потрібно помітити коректорськими знаками в примі рнику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії мате ріалу будь-які шрифтові виділення не допуск аються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнюван ня тексту з правого боку.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (спі вавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в іні ціативному порядку, не повинен перевищувати: статті 0,5 друкованого аркуша (12 стор.); нау кового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а р ецензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки).
2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно дода вати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за в инятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фа ктичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставлять ся 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 кра пкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210 ].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Дер жстандартом.
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 громадянс тва» від 5 липня 1991 року / Закони Ук раїни. 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, опублікова них у наукових збірниках. Наприклад:

Козловський А.А. Гносеологічна природа юридич них конфліктів // Науковий вісник Чернівецького уніве рситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прі звище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга в идана; рік видання; сторінки. Для колектив них монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заг оловком книги) вказується редак тор (відповідальний редактор, редкол.), а для збір ників статей також перші три
автори. Наприклад:
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До наших авторів


Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. 276с.
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вжива ння абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же ви мог, 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; поса да; домашній та службовий телефони і поштові ад реси (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 завір ені гербовою печаткою відпові дної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступе ні, причому, як мінімум, один з них доктор, інший - кандидат юридичних наук. З уста нови, 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 набра ного примірника і
коректуру;
- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його ре зюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме авторефера ту кандидатської дисертації).
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТ УРНІ ПРИМІРНИКИ
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопра цювання, належить у доопрацьованому вигляді повер нути 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 виправлен нями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувал ьний
лист автора (авторів) з поясненнями.
4.3. Якщо автору направлено дублікат набра ного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озн айомитися з ним, внести необхідні ви правлення ручкою, підписати і якнайшвидше повер нути редакції.
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) на правлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор
зобов'язаний попередити про це ре дакцію.
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 випадк у погодження їх автором персо нально з науковим редакт ором.
5.2. Редколегія зберігає за собою право ско рочувати і редагувати рукописи.

Науковий редактор – доктор юридичних
наук, професор, декан юридичного факультету Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича
Пацурківський Петро Станіславович.
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