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ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ  МЕХАНІЗМ  ВЗАЄМОДІЇ  СУСПІЛЬСТВА  І  ПРАВА    
 

Переважну більшість концепцій права з точки зору інтерпретації ними  
динамічної струк-тури «право – суспільство» можна поділити на три основні 
типи:  

1) концепції, згідно з якими основною детермінантою правового розвитку 

є соціальні фактори. Це всі соціологічно-правові концепції, від чисто редукці-
оністських і до сучасних струк-турно-функціональних її різновидів. Сутність їх 
у тому, що очевидний факт прагматистського використання права як знаряддя 
соціальної само-організації вважається незаперечною демонс-трацією його со-
ціального походження і соціаль-ної сутності [1; 2; 7; 11; 12; 20; 27; 29, р.501-
535]. Поза потребами соціуму немає і права як механізму їх реалізації. “Словом, 
усяке позитивне право і, можливо, навіть  особливо приватне право, звичайно, 
завжди соціальне, - зауважує з цього приводу Е.Спекторський. - Ubi societas, ibi 
jus. Без суспільства немає права. І без права, вірогідно, не-має суспільства”[23, 
c.70]. Право – функція соціу-му, цим його природа вичерпується; 

2) концепції, згідно з якими право є самодостатнім природним феноме-

ном і тому підкоряється власним закономірностям розвитку. Звідси випливає, 
що коли суспільство бажає зберегти свою цілісність і оптимальний характер 
розвитку, то воно повинно відповідати цим онтологічним законам права, або, 
принаймні, враховувати їх. Крім того, в процесі використання суспільством 
права як інструменту соціальної організації, воно постійно вдосконалювалось і 
ускладнювалось. Тому як духовний, культурний і теоретичний феномен  уже 
давно досягло такого рівня, що його розвиток визначається передусім внутрі-
шніми закономірностями, незалежними від будь-яких соціальних потрясінь. 
Усі вчення даного типу належать, звичай-но, до природно-правових концепцій 
права. Їх розмаїття пояснюється тим, що сама природа права розуміється по-
різному – як психологічна, теологічна, екзистенційна і т.д [3; 5; 15; 18, c.5-34; 
24; 28, p. 6-23]. Але спільним для них є те, що функціонування і розвиток права 
тут розуміється власне як його саморозвиток, а не як функція якихось зовніш-
ніх факторів;    

3) концепції, згідно з якими і право, і суспільство є самостійними і само-

достатніми феноменами, але їх розвиток можливий тільки за умови постійної 
взаємодії права з суспільст-вом. Як право неможливе без суспільства, так і су-
спільство неможливе без права. Водночас вони остаточно не визначають одне 
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одного і мають власні онтології, субстанціально не перетинаю-ться. Концепції 
даного типу є проміжними між означеними вище, оскільки своєрідно уникають 
притаманних їм крайнощів редукціонізму і догматизму [25; 26; 8, c.680-683; 10, 
c.3-13; 9, c.21-27; 19, c.92-94].  

Кожна із вказаних проблем має достатнє обг-рунтування, може бути підтвер-
джена численними фактами правового та соціально-історичного плану, тому іс-
тинність їх майже не викликає сумніву, але  тільки у тому випадку, коли вони роз-
глядаються окремо одна від одної. Більше того, взяті відокрем-лено, вони власне 
перестають бути проблемами, ад-же  за допомогою цих фактів  чудово поясню-
ються соціологічною та природно-правовою концепція-ми. Фундаментальна тео-
ретична проблема виникає тоді, коли вказані властивості права розглядаються як 
притаманні йому одночасно. Їх історико-фактог-рафічне підтвердження дає всі 
підстави для такого розгляду, але саме тоді й виявляється їх взаємовик-лючний ха-
рактер. У цьому випадку властивість права розвиватися незалежно від суспільства 
і вод-ночас бути зумовлюваним у своєму розвитку со-ціальними потребами нага-
дує відомі антиномії Канта, кожна зі сторін яких має достатнє обгрунту-вання, 
проте виключає іншу. Вказана соціально-правова антиномія в природно-правовій 
та соціо-логічній концепціях просто ігноруються шляхом виключення однієї з її 
сторін.  

Але така процедура елімінації методоло-гічно необхідна для кожної з кон-
цепцій, оскіль-ки, по-перше, вони не можуть у межах свого кон-цептуального 
поля інтерпретувати факти, які просто пояснюються протилежною концепцією, 
а по-друге, асиміляція подібних сторонніх фактів неминуче призвела б до руй-
нування власної тео-рії. Адже як може соціологічна концепція прий-няти факт 
незалежного теоретичного самороз-витку права, коли це суперечить основному 
її постулату про однозначну соціальну детермі-націю права. А природно-
правова концепція не пояснює факт соціальної заангажованості права, а крити-
кує постійну невідповідність його пози-тивної форми ідеалам і цінностям при-
родного права як автентичного, вимагаючи їх узгодження. Визнати соціальну 
зумовленість права для природно-правової концепції означало б, по суті,  кон-
статувати вторинність духовно-ціннісних властивостей права, що суперечить її 
основній теоретичній інтенції.  

Отже, непримиренність указаних концепцій цілком пояснюється структурою 
соціально-право-вої антиномії, в якій можливе послідовне обгрунту-вання лиш 
одного з її елементів, включення ж фактів протилежного методологічного типу 
неми-нуче руйнує всю концепцію. Це свідчить про обме-жений науковий статус 
указаних концепцій, пос-лаблений евристичний потенціал їхньої методо-логії, зо-
рієнтованої на фактографію певного типу. Вони можуть залишатися раціональни-
ми і продук-тивними тільки у сфері власної парадигми, явища ж, які нею не охоп-
люються, постають як аномальні [13, c.69-95]. Саме такі ситуації в методології на-
уки завжди розцінюються як показники назрілої не-обхідності розробки більш 
загальної концепції, яка б могла концептуально охопити і пояснити факти обох 
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протилежних підходів, продемон-струвавши при цьому також власні евристич-
ні можливості. Адже, як правило, розробляється безліч пояснювальних конце-
пцій різного ступеня загальності, інколи досить цікавих та оригіна-льних, але 
коли мова заходить про прагматично-прогностичні можливості, часто виявля-
ється їх мінімальна ефективність. Пояснювальна ж і прогностична функції тео-
рії невід’ємні одна від одної [16, c.217-238], адже емпіричній перевірці підля-
гають тільки конкретні нетипові передба-чення теорії, які були неможливі у 
попередніх, більш вузьких теоріях. Таке підтвердження через  experimentus 
crisus тільки й свідчить про глибину пояснювальних конструкцій теорії [21, 
c.225-229]. Подібні тривіальні істини методології нау-ки давно вже обгрунто-
вані в таких її відомих (уже класичних) напрямах, як верифікаціонізм, фальси-
фікаціонізм та інших постпозитивіс-тських концепціях розвитку науки 
(К.Поппер, Т.Кун, І.Лакатос, С.Тулмін, М.Полані, П.Фейе-рабенд та ін.) [4; 17].  

Концепція, в якій механізм взаємодії сус-пільства і права має самодостатнє 
значення і раціональний смисл, тобто постає справжнім ре-гулятором, специ-
фічною константою їх функціо-нування є згадана вище концепція третього ти-
пу. Саме вона здатна забезпечити несуперечливе пояснення не тільки ширшого 
кола історичних фактів правового розвитку, але й здійснювати  на сучасному 
етапі досить відповідальні перед-бачення й прогнози щодо перспектив розвит-
ку української правової системи з погляду специ-фіки дії соціально-історичної 
константи право-вого пізнання. 

У чому ж полягає специфіка дії соціально-історичної константи у зазначе-
ній проміжній концепції третього типу?  Адже вона не зводи-ться ні до 
соціологічного редукціонізму, а ні до абсолютистського природно-правового 
ізоляціо-нізму. “Проміжковість” її полягає саме в тому, що функціонування 
права в ній інтерпретується як залежне від дії, а точніше, взаємодії двох фак-
торів – соціального і власне правового, соціуму і права як такого, як самодос-
татнього духовно-культурного феномена. Водночас ні суспільст-во, ні право не 
можуть існувати одне без одного. Формою їх існування є саме взаємодія права і 
суспільства. Тільки така ситуація самодостатньої ідентичності й необхідного 
взаємопокладання мо-же ставити і з необхідністю ставить онто-гносеоло-гічну 
проблему механізму взаємодії вказаних фено-менів. Історико-гносеологічний 
аналіз розвитку права дозволяє зробити висновки, що механізм дії соціально-
історичної константи характеризується такими особливостями.  

По-перше, основними  детермінантами роз-витку як соціуму, так і права є їх 
власні фунда-ментальні закономірності функціонування, що визначають специфі-
ку цих феноменів і особливості їх історичної динаміки. Це означає, що,  незважаю-
чи на постійну взаємодію суспільства і права, основними в їх розвитку все ж таки 
залишаються власні специфічні закономірності, які проявляю-ться й визначають 
історичну долю кожного з них, відносно незалежну від зовнішніх впливів.  

По-друге, важливою властивістю взаємодії суспільства і права є здатність 
створювати умови для розкриття гуманістично-регулятивного по-тенціалу ко-
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жного з них, тобто реалізація своє-рідної каталітичної функції стосовно одне 
одно-го, здатність забезпечити історично-конкретну експлікацію конструктив-
них можливостей соціа-льно-правового розвитку. Ця властивість соціа-льно-
історичної константи є основною і гносео-логічна сутність її полягає в тому, 
що суспіль-ство в процесі  функціонування періодично ство-рює потужні пі-
знавально насичені проблемні ситуації, які для свого розв’язання вимагають ве-
личезної пізнавальної напруги [6, c.27-67]. Тобто в соціумі час від часу актуалі-
зується гносео-логічного плану проблематика, опанування якою визначає 
принципові шляхи подальшої еволюції права і суспільства. “Тільки через істо-
ричне ле-жить шлях до поза-історичного”, - зазначав з цього приводу Г.Ріккерт 
[22, c.29]. Ситуації піз-навальної напруги в правовому розвитку, зумовлені со-
ціальними факторами, саме і є най-потужнішими джерелами розкриття еврис-
тич-ного потенціалу права. Соціум стимулює роз-виток і фундаменталізацію 
правової теорії за допомогою інтенсифікації соціальної динаміки у конкретних 
історичних умовах, викликаних конкретними історичними обставинами. Поді-
бна інтенсифікація є показником позитивної дії соціально-історичної констан-
ти на розвиток пра-ва, адже неможливі масштабні якісно прогре-сивні соціаль-
ні перетворення без відповідного правового забезпечення, що відповідає харак-
теру цих перетворень. Інтенсифікація соціального чи-нника ставить автомати-
чно питання актуальності відповідної правової форми, яка не може не заз-
навати певних трансформацій, аби стати реле-вантною щодо історичної ситуа-
ції. Отже, соціа-льно-історичний фактор може сприяти розкрит-тю концептуа-
льного, конструктивно-регулятив-ного потенціалу права чи, навпаки, пере-
шкод-жати цьому, коли регулятивні можливості права використовуються для 
досягнення інших цілей. Як зазначалося, можливий  варіант і відносно само-
стійного еволюційного розвитку суспільства і права, коли вони за певних істо-
ричних обста-вин не інтенсифікують розвиток одне одного.     

Третьою особливістю дії соціально-істо-ричного чинника є його власти-
вість виконувати роль пасивного об’єкта впливу правових конст-рукцій. Поді-
бна ситуація спостерігається у ви-падках різкого послаблення дії власних со-
ціа-льних факторів і необхідності “втримати” ціліс-ність соціального організму 
передусім за раху-нок чисто правових важелів, які довели свою ефективність в 
інших історичних умовах. Тут право постає самодостатнім феноменом, най-
важ-ливішою функцією якого є соціальна, тобто фун-кція забезпечення ціліс-
ності суспільства. 

Отже, в підсумку ми маємо три характе-ристики дії соціально-історичної 
константи в гносеологічно-правових процесах. Усі вони зале-жать саме від вза-
ємодії суспільства  і права: у першому випадку ця взаємодія зведена до мініму-
му, в другому - соціум постає як інтенсив-ний каталізатор правового розвитку, 
в третьому випадку право, навпаки, підтримує і стимулює суспільний розвиток. 
Як видно, в усіх варіантах більшою чи меншою мірою присутній соціаль-ний 
фактор у певній конкретно-історичній фор-мі, що дозволяє кваліфікувати його 
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саме як кон-станту правового розвитку, без якої він просто був би неможливим. 
Але при цьому очевидно, що дія константи не завжди однакова, не призво-дить 
до однакових наслідків, що, однак, зовсім не суперечить природі самої конста-
нти. Різнома-ніття наслідків зумовлюється історичними умо-вами її дії. Соціа-
льна константа і діє як констан-та, наслідки ж визначаються конкретними умо-
вами її реалізації, тому і треба її позначати саме як соціально-історичну конс-
танту правового роз-витку. Найбільш очевидним її проявом є характер пізнаваль-
ної інтенсивності в структурі правових процесів, тобто ступінь зумовленості пі-
знавальної напруги при розв’язанні певних правових проблем. Розвиток права не-
можливо уявити без відповідного інтелектуального забезпечення, проте рівень йо-
го якості, динаміки і глибини великою мірою визна-чається дією соціально-
історичної константи права.  

Нерозривний зв’язок пізнавального і со-ціального аспектів права не зали-
шився поза ува-гою теоретиків-правознавців. Так, проф. П.О. Недбайло зазна-
чав, що “гносеологічний аналіз можливий тільки у поєднанні з соціологічним, 
адже специфіка відображення органічно пов’я-зана з особливістю права як со-
ціального явища”. Тому “єдність гносеологічного та соціологічного аспектів у 
дослідженні права вельми важлива для його пізнання і перетворення” [14, 
c.16,17]. З таким принциповим висновком важко не погодитись, але на сучас-
ному етапі розвитку правової науки вказана проблема вже об’єктивно трансфо-
рмується у питання про конкретні механізми взаємодії права і суспільства та 
гно-сеологічну природу цих взаємодій. Їх аналіз показує, що пізнавальні про-
цеси у праві є невід’ємною, істотною складовою його функ-ціонування та роз-
витку, конкретно-історичний характер соціуму, в якому він відбувається, зумо-
влює рівень інтенсивності, динаміки і глибини цих процесів.                
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The gnosiologic mechanizm of interaction between society and law 

Summary 

The mechanizm of interaction and development of law and society is the ac-
tion of specific regularities of social and legal cognitive processes. 
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ПРО  ДЕЯКІ  ПАРАДОКСИ  ПРАВА  ЯК  ФЕНОМЕНА   
 

У розуму  немає минулого 

І. Кант 

Становлення громадянського  суспільства з необхідністю відображається у 
філософсько-пра-вовій рефлексії нашого часу, яка не може знову і знову не стави-
ти питання про сутність феномену права. Постановка цього вічного питання є пе-
редумовою існування самої філософії права як  ката-лізатора юридичного 
світогляду, який сильно визначає загальний рівень культури  суспільства. Право 
як форма  буття людини  (елемент  культу-ри   цивілізації)  може реалізуватися 
в умовах особливого  вільного соціального простору – громадянського 
суспільства,  де природне право людини  є  природною необхідністю  індивіда 
передусім  по відношенню до самого себе  в якості екзистенційного  пережи-
вання   деякого  боргу.  Цей борг людина повинна усвідомити  як особистий  
борг  перед свободою, яка ще не ста-ла його власною індивідуальною свобо-
дою [1, c.26]. Цей  борг і є право.  

Звідси перший  парадокс: людина опиняється   перед  неминучістю  при-
нести жертву самій необхідності, тому що всесвітній макрокосм свободи,  щоб 
бути абсолютно вільним, по-тенційно  потребує  свого власного необхідного 
обмеження, тобто  необхідність є своєрідною примхою свободи (а звідси  і  
"мазохистська" ес-тетика абсолютного лібералізму). Право є необ-хідний борг 
свободі. При  цьому найголовніше - в самій необхідності  виявити деякий, не-
хай і сторонній  нам, прояв свободи.   Право не буде правом, якщо навіть і як 
борг  свободі  раптом нами згадається  як деякий обов'язок.                                                                                      

Парадокс  другий: цей борг ми нікому не зобов'язані віддавати, це  наш  влас-
ний  борг  перед  собою.  Цей борг є феномен  вільного  самопоро-дження  в нас 
необхідності   мати можливість  сво-боди, яка повинна мати право як на своє само-
обмеження, так і право на обмеження ззовні  (що найчастіше і досягається, на-
приклад, шляхом впли-ву на мене або  на вас свободи, як  свавілля, з боку інших  
індивідів). Право є  пастка  свободи. 

Право прагне до такого  самоустрою, в просторі якого завжди повинно за-
лишитися місце для деякої невизначенності і  навіть  неві-домості, що зв'язана  
з невичерпаністю  модифі-кацій свободи. Саме тому ми можемо говорити  про 
природне право як про дещо абсолютне,  бо включаємо  до  нього  весь  обсяг 
нереалізованої  свободи, а свободу, як щось конкретно  втілене, іноді  свідомо 
протиставляємо першій. В праві є  завжди  місце  його  власній  невідомості.              

Право не тотожне самому собі. Будь-яка  філософсько-правова   концепція  
повинна  міс-тити в собі простір самозаперечення,  навіть як-що і  буде мати за 
мету ніколи в цей простір не влучити [1, c.26].  У цієї відкритості   права абсо-
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лютному  є особливий, вишуканий скепсис конкретного. Бо право завжди всти-
гає  набувати  таку конфігурацію, що у  порівнянні зі створеним  і  здобутим  
нами,  навіть завдяки страждан-ню, образом  ("богоборство" нормативізму ?) 
має  часто дуже мало  загального. Це наше вічне  запізнювання  має  і  деякий  
особливий сенс:  не ми дивимось  на  право  як  на  істину,  саме  пра-во  ди-
виться  на нас [1, c.29]. 

Право уникає професійної юридичної  мови з  ії  виборчим пафосом і спе-
кулятивною куль-турою (може,  саме, тому  колись   молодий  Маркс  вимагав  від   
лекцій  з права "ніжності і поетич-ності"[2, c.26]).  Стан  руху розуміння  права по-
ви-нен для нас з'явитися результатом  деякої  гносеологічної неминучості, як важ-
кої долі  особливого  аристократичного агностицизму. 

Право являє нам своє обличчя  лише в момент зупинки нашого пізнання, 
паузи  в  нашому існуванні,  що свідчить про людину як істоту наднормативну. 
Наша  нормативна   комунікація вже є наслідком  того,  що щось істотне  відбу-
лося  вже  до самого акту комунікації [1, c.30]. Істотне  як  неусвідомлена  нор-
ма  (трансцендентальний  інстинкт)  нашого опонента  випереджає  його 
раціональну  індивідуальну   норматив-ну  рефлексію ще до того,  як ми разом з 
ним  виявимося в  її полоні. Не індивіди є причиною нашого обмеження,  саме 
це обмеження, як енергія  норми, що  нас  зв'язує, є наслідком ірра-ціональної 
пов’язаності  вищезгаданим інстин-ктом  самого носія цієї норми.  Єдине, що  
інди-від може  протиставити  цьому метафізичному дискомфорту, так це тільки  
спробу   переносу змісту  своєї внутрішньої драми  поза себе. І ось – він  являє  
стосовно вас (тобто, собі подібному) всю потужність  сліпої  сили благого все-
людського примушення. І нам залишається лише усвідомити, що не "тепер" те-
бе примусили до чогось, тебе примусили  до цього "завжди" - це усвідомлення 
є своєрідне  "герменевтичне   коло" трансцендентного нормативізму  з   його 
трагічним   та  ірраціональним пафосом  людського самотлумачення. 

Філософія права - це особлива форма соціального мислення,  це  
соціальна свідомість, яку не можна не висловити [1, c.32] .  Філософія в  праві 
почуває свою неминучість. Філософія в  праві шукає нових символів для виво-
ду формули  свого  власного буття. Наприклад, філософія права Гегеля  для нас 
- це спроба інтерпретувати її  і  зрозуміти  у  вигляді  варіацій наших власних 
станів, що є формою життя  твору  в  наш історичний час. Те,  що я думаю  про 
Гегеля,  є   засіб  існування Гегеля  в  контексті  глобальної незавершеності  
індивідуального  буття  його філософсько-правової  думки. Може, саме в цьому 
діалектично “знімається” думка П.Я.Чаадаєва про те, що передчасно померши, 
Гегель «не встиг сказати свого останнього слова, остаточно оздобити своє 
вчення»  [3, c.208]. 

А тому праворозуміння  як прояв соціальної інтуїції не є явищем, що колись 
виникнувши,  може  після  цього як камінь тривати  й  існувати [1, c.60]. Право 
завжди   народжується  ще раз як своєю сві-домістю, так і своїм здійсненням. У 
праві  немає тимчасових станів, воно завжди абсолютно нове [1, c.60] . Право є 
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мислення на межі, в тому числі і межі соціальної напруги. Справжній сенс права  в  
тому, що даний сенс  не реалізується  в  просторово-тимчасовому континуумі  і 
ніколи  не викону-ється  у  вигляді  якої-небудь  події або стану. Цьому перешкод-
жає  саме ідеальне в природі права. Право істинне в чистому вигляді  своєї 
нездійс-ненності. Помилка  соціального мислення: пока-жіть нам  цілком  спра-
ведливий    закон і  тоді  ми  будемо  жити   за законом. Але чи був  коли-небудь 
такий конкретний  закон,  при застосуванні  якого тріумфувала   б  справедли-
вість? [1, c. 61].                                                    

Тому ще один парадокс. Право завжди в кінцевому підсумку зв'язане з  
нігілізмом, що ви-магає первинної  данності  абсолютного. Нігі-лізм  шукає ва-
ди  в природі цього абсолютного, наслідком  чого і є конкретне в  своїй пози-
тив-ній, а тому потенційно суперечливій суттєвості. Тому чим  більше  бажа-
ють  побачити  в  праві ідеального, тим менш довіряють його конк-ретному 
буттю. При цьому недовіра виявляється в найбільш негативній формі - у  виз-
нанні   взага-лі неможливою присутність права  в  конкретно-му. Тому саме 
філософія права розмірковуючи про природу свого власного пізнання, повинна  
навчитися  бачити  деяку  цілісну, а тому  й  граничну  форму  в  конкретному   
і позитивному  бутті  оригінального джерела  будь-якої  норма-тивної 
інформації.           

Самопізнання чистоти свого внутрішнього змісту  або мистецтво  реф-
лексії  філософії права є  втеча саме від ідеального в природі права. Бо ідеальне 
взагалі виявляється  там,  де реальне  вже перебуває на певній  межі  життєвого, 
а тому й піддається  філософсько-правовому пізнанню. Знаряддям філософії  
права, отже, постає  саме  "закон",  як особливий екзистенційний норма-тивний 
простір, в якому вибух належного, можливо, призведе до народження  дійсно  
вільного і  розумно конкретного. 
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Summary  

 
The law as the form of human being is its existential duty to the freedom. In 

civil society the natural human right comes out as the natural necessity of free human 
self-birth. 
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ПОРІВНЯЛЬНЕ  ПРАВОЗНАВСТВО:  МЕТОД  ЧИ  АВТОНОМНА  НАУКА? 
 

“Порівняльне правознавство”, ”порівняль-но-правовий метод”, ”компара-
тивістика”, ”порів-няльне право” – ці терміни вже давно увійшли в науковий 
обіг. Ними досить часто оперують як у науковій літературі, так і в навчальних 
посібни-ках і підручниках, особливо з теорії держави і права. Проте до цього 
часу у вітчизняному пра-вознавстві практично відсутні грунтовні праці, в яких 
досліджувалася б природа явищ, які позначаються названими термінами.  

Цьому є свої причини. Однією з головних є те, що колишнє радянське 
соціалістичне  право, у тому числі його складова – право УРСР, розглядалось 
як право вищого історичного типу порівняно з правом буржуазним, тому будь-
яке його порівняння з останнім  багатьма радянськи-ми юристами тривалий час 
взагалі вважалось неможливим у силу незрівнянності самих об’єк-тів. 
Порівнянням указаних історичних типів пра-ва, за логікою таких юристів, по-
рушувалось одне з основних правил застосування порівняльного аналізу – 
вибір таких об’єктів, які мають бути порівнюваними, тобто такими, між якими 
існує зв’язок. І хоч в останні два десятиріччя існування Радянського Союзу чи-
мало правознавців, зокрема й українських, поступово відійшли від такого ор-
тодоксального підходу, все ж навіть ті з них, хто відносно широко використо-
вував порівня-льно-правовий аналіз у своїх дослідженнях, врешті-решт зму-
шені були ставати на позиції не зіставлення, а протиставлення радянської пра-
вової системи ”буржуазній”. Інакше кажучи, ідео-логічна заангажованість бра-
ла верх над об’єк-тивним науковим аналізом.  

Нерозвинутості порівняльно-правових дос-ліджень у радянській юридич-
ній науці сприяла також ізоляція країни, вкрай обмежені культурні та наукові 
(особливо суспільних наук) зв’язки з іншими державами, ”замкнутість” радян-
ської правової системи, її нездатність адаптуватись до нових історичних реалій 
та загальноцивілізатор-ських тенденцій правового розвитку. В цих умо-вах 
будь-яке вивчення зарубіжного ”буржуаз-ного” досвіду, а тим більше  його ви-
користання для вдосконалення вітчизняної правової системи, фактично втрача-
ло сенс, оскільки було майже безперспективним. 

Ситуація істотно змінилась і з здобуттям Україною державної незалеж-
ності. Потреба у формуванні власне української національної правової системи, 
яка б відповідала сучасним тенденціям правового розвитку та міжнародним 
стандартам, прилучення України до європей-ських і світових інтеграційних 
процесів, відмова від методологічного монізму і перехід на позиції методо-
логічного плюралізму – все це дало поштовх до принципової переоцінки  попе-
редніх уявлень про роль порівняльно-правових дослід-жень у вітчизняній юри-
дичній науці та перс-пектив їх подальшого розвитку. Нині стає все оче-
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виднішим, що без вивчення і використання нагромадженого досвіду іншими 
державами у розвитку законодавства та розв’язанні інших правових проблем, 
обміну правовою інфор-мацією, науковими ідеями, становлення націона-льної 
правової системи, її зближення з право-вими системами розвинутих країн, у 
першу чергу європейських, неможливе. А це вимагає поглиб-леного теоретич-
ного аналізу природи порівня-льного правознавства та його місця в системі 
юридичних наук. 

Спір про те, що являє собою порівняльне правознавство за своїм змістом 
та природою, ведеться фактично з часів його зародження, тобто протягом усьо-
го ХХ століття. Французька школа ”порівняльного права” початку ХХ століття 
в особі Ламбера і Салейля фактично започаткувала  розгляд його як особливої, 
хоч і ще повністю не сформованої, галузі права [6, c.117]. Ідеї Ламбера і Салей-
ля дещо пізніше були розвинуті Армі-жоном, Нольде, Вольфом та іншими, які, 
обгрун-товуючи самостійність порівняльного права як галузі права, посилалися на 
те, що воно, як і будь-яка галузь права, має мету регулювати та удоско-налювати 
поведінку людей. В основу такої точки зору покладене міркування, згідно з яким 
вихід за межі національного права загалом і кожної його галузі, зокрема, можли-
вий лише за умови їх порівняння. Звідси, за логікою названих авторів, необхідно 
створити особливу галузь права, яка б займалася вивченням відповідних галузей 
права, насамперед цивільного і кримінального, незалеж-но від їх національної на-
лежності. 

Вказана точка зору, однак, не набула великого поширення у 
порівняльному правознавстві. Не заперечуючи процесів уніфікації, які відбу-
ваються нині у багатьох галузях права і які призводять нині і, очевидно, при-
зводитимуть у майбутньому до формування нових наднаціо-нальних правових 
масивів (комплексів), вод-ночас не можна не помічати, що такі масиви (ком-
плекси) – це наслідок не тільки і навіть не стільки порівняння права різних 
країн, скільки закономірного відображення об’єктивних потреб часу. Ніяке 
порівняння не в  змозі призвести до формування якогось особливого виду чи 
галузі права, якщо для цього не дозріли відповідні економічні, політичні та 
інші умови, інакше кажучи, якщо воно здійснюється заради порівняння. 

Яскравим прикладом у цьому відношенні може служити європейське пра-
во. Воно є водночас як продуктом, так і  інструментом інтеграції, що розверну-
лась у Західній Європі. Її, особливо економічну інтеграцію, небезпідставно 
іменують   заново відкритим законом історії [20, c.12].  

Порівняльне правознавство у цьому плані сприяє пошукові шляхів приско-
рення руху на-ціональної правової системи в цілому та її окремих галузей до 
інтегрованого європейського права. Замінити ж економічні та інші передумови та-
кої інтеграції воно не в змозі, як не в змозі форму-лювати нові правила поведінки 
та здійснювати основне призначення права – регулювання суспі-льних відносин. 
Це неодноразово відзначалося в літературі з порівняльного правознавства. 



ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО: МЕТОД ЧИ АВТОНОМНА НАУКА? 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 70. Правознавство. 18 

Відкидаючи як необгрунтовану точку зору про порівняльне право як особ-
ливу галузь права, більшість  компаративістів, як зарубіжних, так і вітчизняних, 
до цього часу так і не дійшли до якоїсь єдиної позиції щодо розуміння завдань 
та природи порівняльного правознавства. 

Тривалий час (з початку ХХ століття) переважала, особливо в німецькій та 
англійській доктринах порівняльного правознавства, точка зору, згідно з якою 
порівняльне право (порів-няльне правознавство) розглядалось в основному як 
метод наукового аналізу, який застосовується в абсолютній більшості галузей 
юридичної науки.  Цієї точки зору дотримувались, хоч не завжди   послідовно, 
не тільки представники наз-ваних доктрин, а й учені інших країн, зокрема та-кі 
відомі, як Рене Давид (Франція) [3, c.31], З.Петері (Угорщина) [11, c.78-80; 28], 
В.Златеску (Румунія) [15, c.205; 29], Б.Благоєвич (Югославія) [15, c.194; 27, 
p.655], С.Л.Зівс (Ро-сія) [4, c.24,25; 5, c.48], В.П.Казимірчук (Росія) [6, c.97] та 
інші. 

Паралельно з названою точкою зору почала формуватися й інша, відповідно 
до якої порів-няльне правознавство розглядалось як самостійна юридична наука. 
Започаткована, як і попередня, ще в кінці ХІХ – на початку ХХ століть, ця точка 
зору набувала все більшого поширення. Нині за кількістю прихильників вона, 
очевидно, не тільки зрівнялась з точкою зору про порівняльне правознавство як 
метод, а й перевищила її. Причому, їх кількість продовжує зростати. На названій 
позиції стоять, зокрема, такі відомі сучасні вчені, як В.О.Туманов [21], А.О.Тіллє 
і Г.В.Швеков [18], М.М.Файзієв [22], А.Х.Саїдов [13; 14], Ю.А.Тихомиров [19],  
М.Богдан [25], К.Цвайгерт і Х.Кьотц [24] та інші, хоч їх підходи та аргументація 
часом мають істотні відмінності. Дискусії між представниками названих позицій 
продовжуються до цього часу. 

Заперечуючи існування самостійної науки порівняльного правознавства, 
прихильники його трактування винятково як методу наводять різні аргументи. 
І.Сабо та С.Л.Зівс, наприклад, вважають, що один тільки метод не може скон-
струювати науку [5, c.48-49; 12, c.182], навряд чи можна уявити собі таку юри-
дичну науку, - пише, зокрема, І.Сабо, - яка б спиралася на один-єдиний метод 
наукового дослідження [12, c.182]. 

З.Петері дотримується думки, що якщо порівняльне правознавство роз-
глядати як галузь науки, то як і будь-яка наука воно повинно переслідувати ме-
ту – одержання нових знань. Певне знання є передумовою порівняння, а ре-
зультат повинен грунтуватися на цьому знанні; порів-няння ж права є лише пе-
регрупуванням знань. Якщо в світі природних явищ порівняння дає нове знан-
ня, то в галузі суспільних наук воно не може стати джерелом нового знання. 
Порів-няльне правознавство може лише доповнити, освітити наші знання під 
новим кутом зору [11, c.78-80; 28]. Б.Благоєвич вважає, що основним критерієм 
систематизації наук є предмет дослід-ження, який у порівняльного правознав-
ства фактично нині відсутній [15, c.194, 195; 27, p.649-657]. В.О.Козлов, запе-
речуючи існування науки порівняльного правознавства, мотивує це тим, що 
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стан розробок у цій галузі ще не відповідає статусу науки. ”Обмежена кількість 
робіт, присвячених загальнотеоретичному аналізу порів-няльного методу в пра-
вопізнанні, не дозволяє го-ворити про зрілість порівняльного правознавства як 
методологічної науки” [7, c.20]. 

Ряд авторів, намагаючись, очевидно, вийти з глухого кута, в який зайшла 
дискусія про те, чим є порівняльне правознавство – наукою чи методом, почали 
шукати компромісні варіанти з’ясування цього питання. Зокрема, М.Боруцка-
Арцтова, поділяючи позицію тих авторів, які вважають, що порівняльне право-
знавство не можна назвати наукою, водночас вважає, що воно не є і власне ме-
тодом, оскільки в порівня-льних дослідженнях використовуються різні ме-тоди 
і прийоми. Тому, на її думку, порівняльне правознавство логічно іменувати не 
методом, а дослідницьким підходом [2, c.140]. 

Дещо співзвучні з цими думками мірку-вання Радомира Лукича, хоч його 
погляд у кінце-вому підсумку відрізняється від погляду М.Бо-руцкої-Арцтової. 
Підкреслюючи очевидність значення порівняльно-правового методу як у плані 
більш повного наукового пізнання права, так і в плані практики його творення 
(за допо-могою порівняльно-правового методу можна здобути уроки з чужого 
досвіду), Р.Лукич разом із тим вважає, що фактично порівняльно-право-вий 
метод є не особливим за своєю суттю мето-дом, а передбачає лише застосуван-
ня особливих методів для дослідження іншого, більш широ-кого, ніж 
національне право, предмета. У зв’язку з цим він приходить до висновку, що 
порів-няльне право відрізняється швидше специфічним предметом, ніж спе-
цифічним методом. У цьому значенні його можна віднести до числа особливих 
наукових дисциплін [9, c.201]. Як наукову дисципліну порівняльне правознав-
ство  розглядають також А.Канда [26, s.701], Ю.О.Тихо-миров [19, c.30] та 
інші. 

А.Х.Саїдов, справедливо застерігаючи, що термін ”порівняльний метод” і 
”порівняльне пра-вознавство” неправомірно вживати як синоніми, оскільки во-
ни позначають різні за своїм змістом поняття, висловлює думку про те, що по-
няття ”порівняльний метод” означає спосіб пізнання державно-правових явищ, 
тому не може бути рів-нозначним самому ”порівняльному правознав-ству”. Ос-
таннє є особливим науковим напрямом, що вивчає основні правові системи су-
часності. Якби ці поняття збігалися, то порівняльне правознавство не могло б 
стати відносно самостійною науковою дисципліною. Порівняльне правознавст-
во, на його погляд, базується на свідомому теоретично і методично обгрунто-
ваному застосуванні порівняльного методу як основного і провідного  приват-
но-наукового методу дослід-ження, мета якого – прийти до порівняльно-
співставлених чи порівняльно-контрастуючих висновків [13].  

Праві, на наш погляд, ті автори, які вважають, що питання про природу 
поняття ”порівняльне правознавство” не можна з’ясо-вувати за принципом   
альтернативи ”або-або” – або метод, або наука (чи, принаймні, наукова дис-
ципліна) [17, c.197; 21, c.41; 25, p.23]. З одного боку, порівняння – це науковий 
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метод дослідження, який широко використовується найрізноманітнішими юри-
дичними науками – загальнотеоретичними (теоретико-історичними), галузеви-
ми, спеціальними, а з другого – широке застосування цього методу призвело до 
наг-ромадження значного матеріалу і, як наслідок, – до потреби розробки тео-
ретичних передумов йо-го використання, сфери застосування, типології тощо. 
Зрозуміло, що ці питання виходять за межі розуміння методу виключно як спо-
собу побу-дови й обгрунтування знання. 

Як зазначається в літературі, основний зміст методу науки складають, на-
самперед, нау-кові теорії, перевірені практикою: будь-яка по-дібна теорія, по 
суті, виконує функцію методу при побудові інших теорій у даній і навіть у 
інших галузях знань. Тому фактично різниця між методом і теорією носить 
функціональний харак-тер: формуючись як теоретичний результат ми-нулого 
дослідження, метод постає як вихідний пункт і умова наступних досліджень [1, 
c.162]. 

Звичайно, не будь-яка теорія є автономною наукою. Статус науки вона на-
буває тоді, коли піднімається до вироблення узагальнених і до-стовірних 
об’єктивних знань про певні процеси і явища дійсності, пропонує систему спо-
собів, прийомів (механізмів) використання цих знань у суспільній практиці [16, 
c.5]. 

Як свідчить досвід інших наук, зокрема анатомії, географії, лінгвістики, пси-
хології та ін., широке застосування ними порівняльного методу врешті-решт при-
вело до вичленення з їх складу особливих галузей науки – порівняльної анатомії, 
порівняльної географії, порівняльної лінгвістики, порівняльної психології. Причо-
му історія їх становлення дає підстави констатувати, що запо-чатковувалися вка-
зані науки як особливі наукові напрями в загальнотеоретичних видах названих на-
ук, поступово набуваючи рис відносно авто-номної теорії, а зрештою – са-
мостійної науки. 

Процес диференціації, тобто поступове відособлення, відчленування 
відповідних скла-дових частин від традиційних наук і утворення на цьому 
грунті самостійних наукових дисцип-лін, або навіть наук, властивий також 
правоз-навству. Так, офіційно визнана нині в якості ок-ремої спеціальності в 
номенклатурі спеціа-льностей юридичних наук під номером 12.00.12 – 
філософія права – починалась з виникнення ідей про об’єктивні, незалежні від 
офіційно-владного розсуду і сваволі, природу і смисл права. Тривалий час вона 
була складовою частиною філософських систем, формою соціальної фі-лософії. 
Лише у ХУІІІ столітті філософія права стала перетворюватись у складову частину 
юридичної науки, яка бурхливо розвивалася. Причому спочатку термін ”філософія 
права” вживався переважно як синонім загального вчення (загальної теорії) права. 
Тільки з кінця ХІХ століття під філософією права все частіше починають розуміти 
автономну наукову дисципліну, відмінну від за-гальної теорії права, покликану 
вивчати не сам реальний правопорядок, а ідеальні духовні начала, які лежать в ос-
нові права [23, c.734]. В такому значенні філософія права продовжувала розви-
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ватися на Заході, нагромадивши за час свого роз-витку величезний масив знань 
про єдність права, свободи і справедливості, про права і свободи людини, про вер-
ховенство права, про правовий закон і правову державу тощо. На сьогодні ці ідеї 
стали загальновизнаними світовим співтоварис-твом цінностями та імперативами. 
Філософія ж права займає одне з провідних місць у системі юридичних та інших 
гуманітарних наук і навчальних дисциплін. 

По суті,  аналогічний шлях  пройшла у сво-єму розвитку й соціологія пра-
ва [8, c.3-295], хоч, на відміну від філософії права і порівняльного правознавст-
ва, питання про її природу поки що дискутується на теренах колишнього Сою-
зу РСР не так широко. 

У межах загальної теорії права як один з її наукових напрямів тривалий 
час розвивалось також порівняльне правознавство. Проте широке використання 
порівняльно-правового методу у вивченні правових явищ поступово призвело 
до нагромадження не тільки практичного, а й тео-ретичного матеріалу, який 
потребував свого уза-гальнення та систематизації. Як доречно зазна-чалося в 
літературі, активне застосування будь-якої систематизованої теорії в наукових 
дослі-дженнях врешті-решт викликає появу нових нау-кових дисциплін, якщо в 
ході таких досліджень вивчається певна сукупність відносно самос-тійних за-
кономірностей державно-правової сфе-ри, які не входять безпосередньо в 
предмет тра-диційних  юридичних наук [10, c.27]. Саме така ситуація має місце 
у даному випадку. Порівняльне правознавство давно переросло межі методу нау-
кового аналізу, поступово перетворившись в авто-номну науку, яка має свої пред-
мет, функції та методологію. Але це тема іншої статті. 
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 ЗАКОН В ІЄРАРХІЧНІЙ СИСТЕМІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

 

Становлення незалежної демократичної Української держави, перехід до 
ринкових відно-син зумовили значну інтенсифікацію зако-нотворчої діяльності 
в нашій державі. Досить сказати, що за роки незалежності Верховною Радою 
України  прийнято близько тисячі законів. Ця кількість не йде ні в яке порів-
няння з радян-ськими часами, коли закони, як відомо, фактично приймались не 
Верховною Радою, а її Пре-зидією. Верховна Рада лише “освячувала” Укази 
Президії Верховної Ради. Зростання активності Верховної Ради України в су-
часних умовах – явище позитивне, оскільки це є проявом демо-кратичних про-
цесів, що відбуваються в Україні, а з другого   боку - утверджує принцип вер-
хове-нства закону в системі нормативно-правових актів. Водночас не можна не 
помічати, що зако-нодавча діяльність Верховної Ради відбувається сьогодні в 
надзвичайно складній економічній, політичній та соціальній обстановці. Це не 
може не відображатись на якості законів, що прий-маються. На неї впливає, на-
самперед, глибока економічна криза, вихід з якої неможливий без створення 
відповідної законодавчої бази, яка б стимулювала економічні перетворення в 
країні. На жаль, закони економічного характеру прий-маються Верховною Ра-
дою України надто пові-льно. На якості законів відображається також політич-
на нестабільність, що має місце в суспі-льстві, протистояння різних політичних 
сил, про-тилежні їх погляди на розв’язання кардинальних проблем ринкової 
економіки, особливо таких, як власність, приватизація тощо. Тому часто має 
місце пошук компромісів, які нерідко приводять до суперечливості законів, а 
як наслідок - до непослідовності реформ. Не можна не врахо-вувати, крім того, 
соціальної напруги, виклика-ної зубожінням населення, яке має місце в Украї-
ні. Внаслідок цього здійснюється поєднання не-популярних заходів, необхід-
ність яких диктує-ться переходом до ринкової економіки, з захо-дами популі-
стськими, прийнятими під впливом певних політичних сил, під тиском страй-
ків, емо-цій, що теж спричиняє суперечливість законів. На якості законів від-
бивається слабкість або зов-сім відсутність науково-обгрунтованої концепції 
законів та їх системи взагалі, інші чинники. 

Провідне місце законів у системі норма-тивно-правових актів висуває підви-
щені вимоги до законодавчої влади і, перш за все, до якості законів, що прийма-
ються нею. Суттєвим дефектом зако-нодавчої діяльності в перехідний період є 
слабка орієнтація законодавця на глибинні закономірності відносин, що регулю-
ються законом. Внаслідок цього закони досить часто виявляються неефек-
тивними. Про це свідчить та обставина, що із близько тисячі законів парламенту в 
1991-1999р.р. понад 300 були законами про зміни і доповнення чинних законів. 
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Податкове законодавство за остан-ні 7 років змінювалось тричі, що стало на заваді 
іноземним інвестиціям. 

Позитивним моментом у даному питанні можна вважати зростання пито-
мої ваги законів у загальній масі нормативно-правових актів, що цілком відпо-
відає принципам верховенства права і верховенства закону. Проте питома вага 
підза-конних актів у загальному масиві  законодавства все ще переважає. На-
приклад, у 1999р. прийнято близько 3 тис. нормативно-правових актів, з них 
законів тільки близько 5%, а інших нормативно-правових актів -   95%. Ці дані 
навряд чи можуть свідчити про реальне втілення в життя принципу верховенс-
тва закону. Наявність величезної кіль-кості підзаконних нормативно-правових 
актів приводить до колізій у правовій системі.  

Отже, щоб закон справді став пріори-тетним у системі нормативно-
правових актів, він повинен бути правовим, тобто відповідати за-
гальновизнаним принципам права, загальнолюд-ським цінностям, ідеалам 
справедливості, мора-лі, гуманізму. Пріоритет закону в системі нор-мативно-
правових актів повинен бути одно-значним, повним і бездоганним, який не ви-
кли-кає ніяких сумнівів відносно ролі, соціального призначення, регулятивних 
і охоронних цін-ностей законодавчого акту. Саме такий пріо-ритетний, цінніс-
ний характер повинен бути влас-тивий усій системі законів, які закладають ту 
нормативну базу, на якій функціонує громадян-ське суспільство і правова дер-
жава. 

Доводиться визнати явну недостатність розробки проблеми класифікації  
законів, що не може не впливати негативно і на практику прий-няття та дії за-
конів, на з’ясування питань про співвідношення різних законів з підзаконними 
актами. На наш погляд, нагальною потребою є прийняття закону про нормативно-
правові акти, де було б розроблене і визначене питання класифікації нормативно-
правових актів, їх юридичної сили, порядку прийняття, вступу в силу та ін. 

“За допомогою класифікації, - зазначає Н.В.Сільченко, - фіксуються законо-
мірності, об’єк-тивні зв’язки між об’єктами, предметами реальної дійсності шля-
хом розподілу їх за відповідними руб-риками (класами, видами, сім’ями і т.д.). 
Отже, пізнаються певні взаємовідносини між таксономіч-ними одиницями і по-
няттями про них” [14, c.62-63].  

У Конституції колишнього Радянського Союзу та конституціях  основних 
його складових – союзних  і  автономних республік був відсутній поділ законів 
на види. Тим часом у конституціях європейських країн такий поділ існує. Зок-
рема, Конституція Франції 1958р. виділяє такі види законів: конституційні, ор-
ганічні, фінансові, програмні та звичайні [8, cт. 34-46]; Конституція Італії 
1947р. - конституційні та звичайні [4, ст. 137-139]; Конституція Іспанії 1978р. - 
органічні, спеціальні та уповноважуючі, закони-декрети, звичайні [3, ст. 134-
145]. В питаннях класи-фікації законів визначились наші найближчі сусіди - 
держави колишнього СРСР. Зокрема, Конституція Литовської Республіки 
1992р. роз-межовує закони конституційні, референдарні, звичайні, розрізняючи 
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їх в основному за проце-дурою прийняття [5, ст. 65-66]; Конституція Чеської 
Республіки теж розрізняє конституційні закони, звичайні за процедурою  при-
йняття і за предметом регулювання, хоча не подає детальну характеристику і 
визначення видів законів [9, ст. 9-11, 39]. Показовою в цьому плані є Конс-
титуція Молдови, яка в ст.72 закріплює види законів: “Парламент приймає кон-
ституційні, органічні й ординарні закони ” [6, ст. 72]. На жаль, Україна  не  
скористалася цим  зарубіжним  досвідом. Конституція України не містить по-
ложень, які б давали змогу класифікувати закони за їх видами. Це ускладнює 
питання про їх класифікацію в законах про нормативно-правові акти та законо-
давчу діяльність в Україні, законі про регламент Верховної Ради України. Про-
те, на нашу думку, така класифікація пов-ністю не виключається. 

Особливе місце в системі законів займають конституційні закони. Питання 
поняття, власти-востей, сфер регулювання даної категорії законів носить спір-
ний характер і недостатньо вивчене юридичною наукою. Довший час дискусії з 
цьо-го приводу носили тільки теоретичний характер, оскільки чинне законо-
давство колишнього Радянського Союзу не виділяло які-небудь зако-ни в якос-
ті конституційних. Тому, наприклад, Алексєєв С.С. зазначав, що конституційний 
закон - це Конституція і примикаючі до неї основоположні закони, присвячені го-
ловним питанням суспільного і державного ладу [10, с. 229]. Ю.А.Тихомиров ви-
діляв декілька особливостей конституційних законів. По-перше, це закони, які 
офіційно в уста-новленому порядку відокремились у самостійну групу з назвою 
“конституційний закон”. По-друге, це акти, що вносять ті чи інші зміни в консти-
туцію, що мають особливий порядок прийняття, як правило, кваліфікованою бі-
льшістю голосів. По-третє, видання таких законів прямо передбачено в Основному 
Законі в якості конституційних [15, с.53-54]. Морозова Л.А. вважала, що існують 
конс-титуційні закони в широкому і вузькому розумінні слова. У вузькому - суку-
пність Основного Закону і актів про його зміни і доповнення, в широкому – це рі-
зновиди законів, що утворюють конституційне за-конодавство [13, с. 51-53]. На 
думку Юзькова Л.П., даному виду законів властиві такі риси. По-перше, вони сво-
їм регламентуючим впливом охоплюють важливі частини конституційної “мате-
рії”. По-друге, дані закони діляться на органічні та номі-нальні конституційні за-
кони. За допомогою орга-нічних законів вносяться зміни і доповнення в Консти-
туцію і для них характерний порядок прий-няття, аналогічний порядку прийняття 
самого Основного Закону. Номінальними є закони, прий-няття яких передбачено в 
тексті Конституції, і вони покликані конкретизувати і деталізувати певні консти-
туційні норми. При цьому порядок їх прий-няття, зміни і введення в дію усклад-
нений у порівнянні з подібними процедурами по відно-шенню до звичайних зако-
нів, але спрощений порівняно з органічними законами [16, с. 13-14]. 

Лук’янова Є.А. взагалі вважала недоціль-ним виділення конституційних 
законів, моти-вуючи це тим, що це затруднить користування нормами консти-
туції [11, с.87].  
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Отже, більшість радянських учених-право-знавців, навіть за відсутності 
відповідних поло-жень у Конституції СРСР та інших законах, вис-ловлювали 
думку про наявність у правовій системі конституційних законів, хоча вкладали 
в це поняття різний зміст. Ситуація змінилась після прийняття незалежними 
державами, які утворились на теренах колишнього СРСР, власних конституцій. 
Конституція Російської Федерації 1993р. вперше серед колишніх респуб-лік 
СРСР ввела в правову  тканину поняття федерального конституційного закону, 
чітко виз-начивши його місце і статус у правовій системі Росії (ст.78). Устано-
влено, що  федеральні  зако-ни не можуть суперечити федеральним консти-
туційним законам, тобто за своїми юридичними властивостями конституційні 
закони займають наступне місце після Конституції. Так, Консти-туцією Росії 
передбачено прийняття 12 федера-льних конституційних законів, що визначають 
порядок введення надзвичайного стану, умови прийняття нових суб’єктів до скла-
ду федерації, порядок проведення референдумів, основи функ-ціонування судової 
системи і т. д. Отже, за змістом вони присвячені регулюванню найбільш важливих 
суспільних відносин, що стосуються основ конс-титуційного ладу, федеративного 
устрою, статусу основних органів державної влади — Уряду, Конституційного 
Суду, Уповноваженого з прав людини тощо. До процедурних властивостей назва-
них законів відносяться особливий усклад-нений порядок прийняття - не менше 
2/3 голосів від загальної кількості депутатів Державної Думи і не менше 3/4 голо-
сів від загальної кількості членів Ради Федерації [7, с. 381].  

У Конституції України, на відміну від Конституції РФ, термін “конститу-
ційний закон” не вживається. Але ст.20 Конституції містить положення про те, 
що опис державних символів і порядок їх використання встановлюється зако-
ном, що приймається не менш як 2/3 від конс-титуційного складу Верховної 
Ради України. Очевидно, що закони, присвячені важливим атрибутам держави, 
її символіці, мають усклад-нений порядок прийняття в порівнянні з зако-нами, 
які за загальним правилом приймаються більшістю голосів народних депутатів. 
Цей поря-док прийняття характерний для законопроектів, що змінюють Кон-
ституцію  України (ст.155, 156), тому, на нашу думку, їх теж можна від-нести 
до розряду конституційних законів. 

Отже, норми Конституції України виді-ляють особливу категорію законів, які 
хоча б за да-ною ознакою (ускладненому порядку прийняття) відрізняються від 
інших законів, названих у Конс-титуції. За своїми ознаками, властивістю, значен-
ням їх можна віднести до конституційних законів. 

У питанні співвідношення Конституції  і конституційних законів є спірний 
момент, що стосується їх взаємозв‘язку. Перша позиція полягає в тому, що кон-
ституційний закон є складовою частиною Конституції. Якщо її зай-няти, то са-
мостійного значення вони не мають і ніякому контролю вони не підвладні. 
Юзьков Л.П. виділяв ординарні конституційні закони, які б могли вносити змі-
ни і доповнення до чинної Конституції або додавалися б  у формі поправок. 
Процедура їх прийняття нічим не відрізнялася б від порядку прийняття Кон-
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ституції [16, с. 15]. Після набуття чинності такі закони не існують самостійно. 
Залишається відкритим питання щодо набуття чинності конституційних зако-
нів. Поки що ні в теорії, ні в Конституції і законах не визначено, як вони набу-
вають чинності. Неод-нозначний у цьому питанні і зарубіжний конс-
титуційний досвід. У конституційному законо-давстві більшості країн світу не 
передбачено накладання вето глави держави на закони про внесення змін і до-
повнень до чинної конституції. Таку позицію займають Конституції  Болгарії, 
Хорватії, Чеської  Республіки та ін. 

Друга позиція полягає в тому, що конс-титуційні закони мають відносно 
самостійне значення. Така позиція підтримується конститу-ційним законодав-
ством деяких зарубіжних країн: Франції, Італії, ряду країн ближнього зарубіж-
жя. 

Важливе місце в правовій системі України та системі нормативно-правових 
актів посідають зако-ни, прийняті на референдумі, які є результатом безпосеред-
нього волевиявлення народу, не потре-бують затвердження яким-небудь держав-
ним орга-ном, що надає їм особливу значимість. Щодо юри-дичної сили законів, 
прийнятих на референдумі, існує декілька точок зору. Одна з них полягає в тому, 
що закони, прийняті на референдумі, і закони, прийняті парламентом, мають од-
накову юридичну силу. Цієї позиції дотримувався російський учений Міцкевич 
А.В. [12, с.124].  

Друга точка зору полягає в розумінні більш високої юридичної сили зако-
нів, прийня-тих на референдумі, перед законами парламенту. 

Серед  аргументів на  користь  такої  пози-ції  можна  навести,  зокрема,  
те,  що в законах, прийнятих на референдумі, безпосередньо вира-жається воля 
народу, який є єдиним джерелом влади. Специфіка таких законів полягає також 
в особливому порядку їх зміни чи скасування. Вони  проводяться  референду-
мом, але можуть здійснюватись і Верховною Радою України, біль-шістю,  не 
менш як 2/3 від загальної кількості народних депутатів з обов‘язковим  затвер-
дженням на референдумі, який повинен бути проведений протягом 6 місяців 
після внесення  зміни  або   скасування [2, ст. 45]. Зазначимо, що до цього часу  
в Україні не було прийнято на референдумі жодного закону. Цьому є причини 
як об‘єктивного, так і суб‘єктивного характеру. Зміна чи прийняття законів 
шляхом референ-думу непроста справа. По-перше, на проведення референдуму 
витрачаються з бюджету чималі кошти, а це не бажано в період економічної 
кризи і зубожіння населення. По-друге, в умовах низької правової культури на-
селення складно приймати закони на референдумах. А в наш непростий час для 
того, щоб прийняти закон, треба розібратись у всіх тонкощах суспільного жит-
тя, ринкової економіки, формування правової системи тощо. Врешті-решт на 
референдуми доцільно виносити закони “прості”, які насе-лення розуміє одно-
значно і може висловити своє “за” чи “проти”. Наприклад, таким законом міг 
би бути закон України про скасування депу-татської недоторканності. По-
третє, для того й обирається представницький орган законодавчої влади, щоб 
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“радитись” з народом якомога рідше. Наша позиція полягає в тому, що нема 
потреби у розмежуванні юридичної сили законів, прийня-тих на референдумі і 
Верховною Радою, бо Вер-ховна Рада України - представник і уособлення волі 
українського народу. Аналіз конституцій-ного законодавства зарубіжних країн 
підтвер-джує наші доводи. 

Зростання активності України на міжна-родній арені, утвердження її як рі-
вноправного суб‘єкта міжнародних відносин зумовило появу  проблеми  місця 
міжнародних  договорів  у пра-вовій системі України та їх співвідношення з за-
конами та  Конституцією України. В статті  9  Основного Закону сказано, що  
чинні міжнародні  договори, згода на обов‘язковість яких надана Верховною Ра-
дою України, є частиною націо-нального  законодавства України. Проте  щодо  їх  
юридичної  сили  в  Конституції  України  нічого  не  говориться. Уявляється,  що  
у   цьому  відно-шенні  форма  викладення  названої  статті не є бездоганною. Як-
що звернутись з цього приводу до конституцій зарубіжних країн, то можна  помі-
тити,  що,  принаймні,  деякі  з  них  займають  більш  чітку  позицію  у  цьому  пи-
танні. Так,  Конституція Франції в ст.55 закріпила вищу юридичну силу міжнаро-
дних   договорів порівняно з законами: “Міжнародні  договори або угоди, належ-
ним чином ратифіковані або схвалені, мають силу, що перевершує силу законів з 
моменту опублікування при умові застосування кожної угоди чи договору іншою 
стороною” [8, ст.5].  

Що  ж  стосується  співвідношення  міжна-родних  договорів  з  Конститу-
цією  України,  то  тут  позиція Основного  Закону  більш  чітка. У  частині  
другій  статті  9  говориться,  що  укла-дання  міжнародних   договорів,  які  су-
перечать  Конституції України,  можливе  лише  після  вне-сення  до  неї  від-
повідних  змін. Тому  можна  зробити  висновок  про  верховенство  Консти-
туції  України  по  відношенню  до  міжнародних  договорів,  що  цілком  від-
повідає  сучасній  кон-ституційній  практиці. 

Отже, проблема місця і ролі закону в ієрархії нормативно-правових актів 
залишається об‘єктом  пильної уваги і дослідження не тільки багатьох вітчиз-
няних, а й зарубіжних учених-теоретиків і практиків. Нагальною є потреба роз-
в’язання вказаних вище проблем не тільки на теоретичному, а й на норматив-
ному рівні. Це б утвердило провідну роль закону в ієрархічній системі норма-
тивно-правових актів, надало б їй стрункості, впорядкованості, спростило б їх 
застосування.   
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The Low in the hierarchy system of the legal acts 

 
Summary 

 
The article «The Low in the hierarchy system of the legal acts» analyses the 

state of low making at the modern stage of state-forming, looks at the ways of 
improving low-making process, factors which slow-down the creation of low base in 
market economy, the reasons for the ineffectiveness of existing legislature. The 
attention is focused on the role and the place of low in the sestem of legal acts, on the 
problem of lows classification and the characteristics of different kinds of lows. The 
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article also characterizes kinds of low and considers the problem of their acloption, 
and their relations, legal force promulgation etc. 
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Сьогодення України відзначається поси-ленням інтересу до минулого її 
державності та права. Інтерес цей проявляється як на загаль-нодержавному рі-
вні, так і на рівні різних істо-ричних регіонів України. Особливе, навіть уні-
кальне місце серед них посідає Буковина, яка пережила довгу і складну історію 
належності до Київської Русі, Молдавського князівства, Туреч-чини, Австрії, 
Росії. 

В історії розвитку державних інститутів і права на Буковині виділяється 
період її належності до багатонаціональної держави Габс-бургів (1774-1918 
рр.). Окупація  Буковини  Авс-трією  у 1774  році була здійснена з позиції сили 
стратегічною метою. Ніякі історичні ні юридичні обгрунтування “справедливо-
сті” цього акту не мали ніякого реального підгрунтя. Наступні  144 роки  пере-
бування  Буковини у складі монархії   Габсбургів викликали і продовжують  
викликати суперечливі  оцінки:  від восхвалення  цивіліза-торської  місії Авст-
рії - до  огульного  звинува-чення  її в  неприхованому  (чи прихованому)  ко-
лоніальному гніті щодо Буковини. При цьому одні  дослідники  посилалися  на  
безсумнівні  факти  соціально-економічного  та  культурного  прогресу  краю,  
а  інші - на констатацію  такого  ж  безсумнівного  факту  про  те,  що  Буковина  
і близько  не  досягла  рівня  розвинутих  земель  Австрійської  корони. У від-
повідності з цими підходами оцінювалась і система  державно-пра-вових інсти-
тутів краю, хоча предметом окремого спеціального аналізу її функціонування 
досі не було. В період входження до Австрії  Буковина єдиний раз у своїй історії 
була цілісною політико-адміністративною одиницею.  За  цей час тут сфор-
мувалась система органів управління, самовряду-вання і судочинства європейсь-
кого зразка, яка базу-валася на законі, хоча державу Габсбургів тільки у порівнян-
ні із попередніми володарями Буковини можна назвати правовою. Еволюція Авст-
рії від абсолютної до конституційної монархії в повній мірі знайшла своє відобра-
ження  у політичному розвитку Буковини.  

Безумовно, австрійська адміністрація Бу-ковини представляла перш за все 
монархічну владу Габсбургів. У своєму розвитку вона прой-шла етапи військо-
вого, окружного (у складі Га-личини) та крайового управління. На кожному з 
цих етапів  Буковини мала різний правовий ста-тус, суть якого визначалась рів-
нем крайової автономії, формами і методами управління. Про-те для кожного з 
них основними ознаками були німецькі чиновники, німецька мова і загально-
австрійська законодавча база.  

З “Весною народів” на Буковині започат-кувалися традиції парламентари-
зму. Населення краю отримало право на представництво у дер-жавній раді та 
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сеймі. Це представництво не при-несло особливих вигод, але відіграло загалом 
позитивну роль у становленні демократичних традицій політичного життя в 
краї. Їх вершиною можна вважати “національну злагоду”, запро-ваджену кра-
йовим виборчим законом 1910 року. 

На основі австрійського законодавства 60-х років ХІХ ст. про громади на 
Буковині  набуло помітного розвитку міське і сільське самовряду-вання. Його 
органи забезпечували виконання урядових рішень та досить ефективне управ-
ління життям громад без додаткового державного фінансування. Поступово в 
краї сформувалася система правоохоронних органів, до якої входи-ли суди, су-
дова і фінансова прокуратури, адвока-тура і нотаріат, поліція і жандармерія. І 
адмініс-трація, і органи самоврядування, і правоохоронні органи Буковини дія-
ли на основі загальноавст-рійського законодавства. Тому стосовно Буко-вини 
цілком правомірний висновок про правову аккультурацію щодо неї з боку Авс-
трії. 

Австрійська історіографія розглядуваної проблеми, безумовно, - найста-
ріша. Започатку-вав її рукопис  першого австрійського військо-вого адміністра-
тора Буковини Г. фон Сплені - “Опис Буковини” [61]. Його цінність полягала 
не тільки у відомостях історичного змісту, а й у то-му, що це був своєрідний 
план адміністративно-правового реформування краю. 

Як не дивно, але після цього за 100 років не вийшло жодної помітної буко-
винознавчої праці, в якій аналізувались би питання розвитку державного ладу. 
Як виняток, можна назвати публікації Й. Вінівартера та Т. Бендели, в яких роз-
глядалися деякі аспекти правового статусу Буковини у складі Галичини [83, 
89]. До 100-річчя приєднання Буковини до Австрії вийшла помітна аналітична 
праця Г. Бідермана [56]. Певною мірою торкалась проблеми дослідження і 
“ювілейна” брошура А. Фікера [60]. 

Тільки після відкриття у 1875 році університету у Чернівцях дослідження 
історії Буковини помітно активізувалося. Свої праці, які в тій чи іншій мірі  за-
чіпали окремі аспекти розглядуваної проблеми, опублікували Й. Полєк [77], Д. 
Веренка [88], Ф. Ціглауер [90]. Важли-вим внеском у вивчення системи управ-
ління, самоврядування, судоустрою на Буковині стали праці  найвідомішого 
німецького буковинського історика Раймунда Фрідріха Кайндля [72]. 

У 1900 році був опублікований посібник з краєзнавства, підготовлений К. 
Козаком та Е. Фішером, що містив окремі відомості про адмі-ністративний уст-
рій Буковини [65]. Слід згадати й працю про правосуддя в Галичині та на Буко-
вині, написану випускником правничого факультету у Чернівцях Ю. Гачеком 
[64]. Окремі аспекти історії розвитку державного ладу на Буковині розглядали-
ся в тодішніх колективних працях чернівецьких та віденських авторів. Серед 
них заслуговують на увагу перш за все том, присвячений Буковині, із видання 
“Австро-Угорська монархія у словах і картинках” [59]  та дослідження про ре-
гулювання земельного податку на Буковині [62]. 
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Питання історії адміністративного і правово-го розвитку Буковини розгляда-
лися і в загально-ав-стрійських історико-правових  дослідженнях. Так, історія при-
єднання Буковини до Австрії розк-ривається в працях А. Арнета [47], А. Беера 
[52], А. Єгера [67], Г. Швікера [82], Й. Бойдтеля [55].  

Розвиток парламентаризму на Буковині, еволюція виборчого права, відома 
“буковинська злагода” 1910 року аналізуються в працях Е. Бер-натзіка,  А. Ба-
хмана [48], А. Губера [66], Л. Гум-пловича [63], Г. Кольмера [73], Й. Ульбріха 
[86], Г. Стракоша-Гросмана [83]. Дослідження історії окремих державних ін-
ститутів Буковини  продо-вжувалось в Австрії і після 1918 року. Тут поя-вився 
цілий ряд спеціальних досліджень, у т. ч. дисертаційних, присвячених в основ-
ному пра-вовому становищу різних етнічних груп Буко-вини [58, 80, 81, 84]. 
Авторами цих досліджень були, як правило, вихідці з Буковини. 

Важливе значення для вивчення розгляду-ваної проблеми мають сучасні 
австрійські дос-лідження історії австрійської держави і права. На особливу ува-
гу заслуговує фундаментальне бага-тотомне видання “Габсбургська монархія 
1848-1918 років”. Окремі його томи присвячені історії державного ладу і права, 
національних відносин, господарського і соціального розвитку (Bd. II. 
Verwaltung und Rechtswesen. - Wien, 1975; Bd. III. Die Völker des Reiches. - 
Wien, 1980). 

Із заснування у 1848 році газети “Buco-vina” бере свій початок румунська 
традиція в дослідженні історії Буковини. Її незмінним лейтмотивом була й за-
лишається досі концепція про румунський характер Буковини. Саме з цієї точ-
ки зору румунськими дослідниками оціню-вався і розвиток державно-правових 
інститутів в краї за Австрії. Найвідомішими є праці І. Ністора [75], Н. Йорги 
[69], Д. Ончула [76],  А. Мораріу [74], Й. Томи [85]. Із сучасних румунських до-
сліджень відзначимо фундаментальну працю М. Якобеску [68], що охоплює іс-
торію Буковини до 1862 року (друга частина дослідження го-тується до видан-
ня). 

Кілька цікавих публікацій з історії Австрії та Буковини належить польським 
авторам. Найближ-че до розглядуваної проблеми знаходяться праці О. Бальцера 
[49] та Е. Бедржицького [57]. З більш ранніх досліджень можна назвати праці Я. 
Бо-ронського (“Поляки на Буковині” - Краків, 1897) та А. Гальбана (“Польські 
справи на Буковині, їх зна-чення для Галичини” - Краків, 1904). 

Представляють науковий інтерес дослід-ження російських істориків та 
правознавців. Ряд дореволюційних видань стосується питань історії приєднан-
ня Буковини до Австрії [2, 7, 39], еволюції австрійської держави і права [3, 26, 
29, 32, 33]. Звичайно, в них не могло не відоб-разитись протистояння інтересів 
Росії та Австрії, зокрема у Східному питанні. 

В радянський період найзначнішими були праці О.І.Рубінштейн [37], 
І.П.Трайніна [40], С.Г.Кана [15], І.С.Галкіна, М.О.Полтавського [35]. В новітніх 
російських дослідженнях поміт-но простежується тенденція до більш об’єктив-
ної оцінки політико-правових форм Австро-Угорщини, відхід від традиційного 
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її зображення як “клаптикової монархії”, “тюрми народів”. На міжнародній 
конференції в листопаді 1996 року (“Історико-культурна ситуація в Середній 
Євро-пі: інтеграційні процеси і національна специфіка, 1867-1918”), організо-
ваній центром з вивчення історії Австрії і Угорщини ІСБ  РАН, В.І.Фрей-дзон з 
цього приводу відзначав, що не треба вдаватися до пошуків “ні раю, чи золото-
го віку, ні пекла (“тюрми народів”). “Тюрми” не було, але й від благодаті було 
далеко. Не треба захоплюватися крайнощами” [43; с. 9, 11]. 

Українську традицію в дослідженні історії державного ладу і права на Бу-
ковині започат-кував С. Смаль-Стоцький, опублікувавши у 1899 році роботу 
“Буковинська Русь. Культурно-істо-ричний образок”. Перу С.Смаль-Стоцького 
на-лежить також цілий ряд статей про діяльність буковинського сейму, авст-
рійської державної ради, органів міського та сільського самовря-дування, опу-
блікованих у різних періодичних виданнях, перш за все в газеті “Буковина”. У 
1904 році опубліковане перекладене і впорядковане С. Смаль-Стоцьким українсь-
ке видання “Підручника для громадської управи у воєводстві Буковина, для вжит-
ку членів ради громадської і громадських секретарів” (Чернівці, 1904. - 1572 с.). У 
1913 році вийшла його брошура “Моя політика”. Питання про зародження парла-
ментаризму на Буковині, перші парламентські вибори і діяльність перших буко-
винських парламентарів, організацію судочин-ства в період окружного управління 
знайшли своє відображення в історичній праці І. Я. Франка “Лук’ян Кобилиця”, 
опублікованій у 49-му томі “Записок наукового товариства Т. Г. Шевченка” у 1902 
році. Коротку характеристику основних етапів адміністративно-правового розвит-
ку Буковини у складі Австрії містила робота М. Кордуби “Ілюстрована історія Бу-
ковини” (Чернівці, 1906). 

У зв’язку з румунською окупацією краю в 20-30-х роках число україномовних 
досліджень значно зменшилось. Найпомітнішим із них була опублікована 1928 
року у Харкові монографія Г.  Піддубного “Буковина, її минуле і сучасне”. В тому 
ж році у науковому збірнику “Україна” були опубліковані роботи О. Павлика “Бу-
ковина до 1848 року” та В. Костащука “Громадське і культурне життя Буковини 
від 1848 до 1914 року”. 

Новий період українського буковинознав-ства розпочався після 
возз’єднання Північної Буковини з Українською РСР і утворення Черні-вецької 
області. Однак аналіз розвитку форм управління, організації правоохоронних 
органів, самоврядування, джерел права не входив до числа актуальних завдань. 
На першому плані знаходились питання історії революційного руху, економіч-
ної та соціальної історії краю. Навіть у таких фундаментальних колективних 
працях, як “Північна Буковина, її минуле і сучасне”, “Нариси з історії Північної 
Буковини” історико-правові аспекти представлені дуже стисло. Частково до 
цього спричинилося й закриття юридичного факультету у Чернівцях та переве-
дення його до Львова. 

У Львівському університеті історію дер-жавного ладу і права в Галичині в 
період її пере-бування  у складі Австрії тривалий час плідно дос-ліджує В. С. 
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Кульчицький. Цій проблемі  присвя-чені його кандидатська і докторська дисерта-
ції, монографія і серія статей у наукових збірниках. Певною мірою в них відобра-
жені і питання історії державних інститутів Буковини [20-22]. 

У цілому ж стан історико-правових дослід-жень минулого Буковини в ра-
дянський період не можна вважати задовільним. Їх значна акти-візація 
пов’язана із проголошенням незалеж-ності України і становленням самостійної 
Ук-раїнської держави. За короткий час появився ці-лий ряд публікацій, які сто-
суються історії приєд-нання Буковини до Австрії, адміністративного устрою 
краю, політичного життя в ньому [8-10, 45-46]. Вийшла з друку і нова узагальню-
юча праця - “Буковина: історичний нарис” (Чернівці, 1998). На жаль,  по традиції,   
історії державних інститутів і права в ній приділено надто мало уваги.  

Окремі питання історії Буковини були предметом аналізу й у підручниках 
з історії держави і права України [12, 14]. Особливо по-мітно це у новітніх ви-
даннях [13, 23]. Певний вклад у дослідження державно-правових аспек-тів іс-
торії Буковини внесли автори з української діаспори - А. Жуковський [16], В. 
Верига [5], І. Новосівський [31]. 

Справі активізації історико-правових дос-ліджень минулого краю сприяло 
відновлення у 1991 році роботи юридичного факультету Черні-вецького уні-
верситету, створення у 1992 році університетського Науково-дослідного центру 
буковинознавства. Цілий ряд статей було опуб-ліковано в новозаснованих “На-
уковому віснику Чернівецького університету” (серія “Право-знавство”), “Ерлі-
хівському збірнику”. 

Загалом можна констатувати, що в історії державних інститутів і права на 
Буковині є ще немало невивчених аспектів, які ждуть нових дослідників. Такі 
дослідження необхідні як з пізнавальної точки зору, так і з точки зору практич-
них потреб державотворення в Україні. 
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ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД УСТУПКИ ВИМОГИ 
 

З переходом України до ринкових відно-син і за умов необхідності прове-
дення ефек-тивної економічної реформи з’явилась потреба у вдосконаленні 
правового регулювання підприєм-ницьких відносин нормами цивільного зако-
но-давства. Загальновизнаним є той факт, що основ-ною проблемою нинішніх 
підприємців є постій-на недостатність оборотних коштів. На нашу думку, ви-
рішення цієї складної проблеми перехідного періоду полягає в розширенні 
сфери застосування правових норм, які регулють кредитні та розрахункові від-
носини між суб’єк-тами підприємницької діяльності. В світовій практиці знач-
ну частину цього правового масиву займають саме факторингові відносини. В 
літе-ратурі навіть існує думка про те, що в Месо-потамії ще в третьому тисячо-
літті до нашої ери можливо було зустріти такі відносини між діло-вими людь-
ми, які сьогодні мають назву “факто-ринг”. Сутність цих відносин зводилась до 
того, що тогочасні “бізнесмени” намагались уникнути замороження грошей у 
вигляді боргів, які мали бути сплачені на їхню користь (в сучасній термі-нології - 
дебіторська заборгованість). Замість цього вони відступали їх третій особі в обмін 
на отримання готівки. В такий саме спосіб вони переводили свої майбутні грошові 
надходження в реальні готівкові грошові кошти, що значно розширювало їхні фі-
нансові можливості [3, с.306]. 

Переваги застосування факторингу вже давно отримали високу правову 
оцінку в зарубіжних країнах із розвинутою економікою. Сьогодні в західних 
країнах факторинг займає чільне місце в діяльності фінансових інститутів. Най-
більший розвиток він отримав у США, де світовий обсяг факторингових опе-
рацій переви-щує сто мільярдів доларів США. Активному розвитку факторингу 
в США, на нашу думку, сприяло включення положень, що регулюють факто-
рингові відносини, в Єдинообразний торговий кодекс США [2]. 

Необхідно підкреслити, що окремі факто-рингові операції в порядку екс-
перименту здійс-нювались і в Радянському Союзі. Ці операції регулювались 
листом Державного Банку СРСР від 12 грудня 1989 року “Про порядок здійс-
нення операцій по уступці постачальниками банкові права отримання платежу 
по платіжних вимогах за поставлені товари, виконані роботи та надані послу-
ги”. З огляду на зазначене не може-мо повною мірою погодитись з позицією 
Є.О. Суханова, який відносить договір факторингу до нових, раніше невідомих 
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вітчизняному законо-давству угод з участю банків [4, с.79]. До речі, слід зазна-
чити, що цей фінансовий інструмент поступово набуває популярності і в тих 
країнах СНД, у яких вже застосовується оновлене циві-льне законодавство в 
зв‘язку з прийняттям циві-льних кодексів пострадянського періоду. 

Аналізуючи інститут факторингу, необ-хідно, перш за все, визначитись із 
поняттям са-мого договору факторингу. При цьому слід зазначити, що в юри-
дичній науці не існує єдиного визначення договору факторингу, але ті дефіні-
ції, які містяться в чинних законодавчих актах і в проекті Цивільного кодексу 
України від 25 серпня 1996 року, прийнятому Верховною Радою України в 
першому читанні 5 червня 1997 року (надалі – проект ЦК України), мають цілу 
низку загальних рис, з яких, на нашу думку, можливо побудувати узагальне по-
няття договору факторингу (додатково ми пропонуємо проана-лізувати поло-
ження Цивільного кодексу Росій-ської Федерації, а також Конвенції УНІДРУА 
з міжнародних факторних операцій). 

Відповідно до ст.1138 проекту ЦК Украї-ни за договором факторингу одна 
сторона (фак-тор) передає або бере на себе зобов’язання передати кошти в роз-
порядження іншої сторони (клієнта), а клієнт відступає або бере на себе зо-
бов’язання відступити факторові ту свою гро-шову вимогу до третьої особи, 
яка випливає з відносин клієнта (кредитора) з цією третьою осо-бою (боржни-
ком). 

Водночас слід зазначити, що у Цивіль-ному кодексі Російської Федерації 
(ст.824) вза-галі використано інший термін – договір фінан-сування під уступку 
грошової вимоги. Росій-ський законодавець визначає цей договір як та-кий, за 
яким одна сторона (фінансовий агент) пе-редає або зобов’язується передати 
іншій стороні (клієнту) грошові кошти в рахунок грошової вимоги клієнта 
(кредитора) до третьої особи (боржника), яка випливає з надання клієнтом това-
рів, виконання ним робіт або надання послуг третій особі, а клієнт відступає або 
зобов’язується відступити фінансовому агентові цю грошову вимогу. Як бачимо, 
зазначений договір за своєю юридичною природою є договором факторингу, а по-
ява в росій-ському Цивільному кодексі терміну “договір фінансування під уступку 
грошової вимоги”, на нашу думку, зумовлена прагненням російського законодавця 
сформувати власний понятійний аппарат. 

Цікавим вбачається підхід до визначення поняття договору факторингу, 
який закріплено в Конвенції УНІДРУА по міжнародних факторних операціях, 
яка була підписана в Оттаві в 1988 році, але поки що не набрала чинності. В 
ст.1 Конвенції зазначено, що фактор (в тексті Конвенції - цесіонарій) повинен 
взяти на себе не менше, ніж два з наступних обов‘язків: фінан-сування поста-
чальника, зокрема, позика або дос-троковий платіж; ведення рахунків по зо-
бов‘я-зальних вимогах; пред‘явлення до оплати дебіторських заборгованнос-
тей; захист від не-платоспроможності дебіторів. Отже, аналіз по-ложень Кон-
венції дає підстави для висновку про те, що була здійснена спроба не тільки 
уніфіку-вати чинне законодавство, але й розширити і в законодавчому порядку за-



ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД УСТУПКИ ВИМОГИ. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 70. Правознавство. 37 

кріпити перелік додат-кових послуг, надання яких входило б в обов‘язки фактора 
як однієї з сторін договору факторингу. Цілком зрозуміло, що за умов підтримки 
цієї позиції вітчизняним законодавцем факторингові операції можуть зайняти чі-
льне місце серед т.з. “виключно банківських” операцій, до яких, в першу чергу, ми 
відносимо надання кре-дитів, ведення банківських рахунків тощо.  

Незважаючи на зовнішню різнорідність, визначення факторингу, як вже 
зазначалось, мають і спільні риси. Однією з таких узагаль-нюючих рис є, на 
наш погляд, юридична природа договору факторингу. За своєю юридичною 
при-родою договір факторингу являє собою різновид уступки вимоги з особли-
вим суб’єктним скла-дом. Крім того, враховуючи, що сферою застосу-вання 
факторингових відносин є, як правило, коло підприємницьких відносини, а та-
кож спря-мованість договору факторингу на усунення недостатності оборотних 
коштів, можна дійти висновку про те, що договір факторингу також має і окре-
мі риси кредитного договору. 

Наявність певних загальних рис договору факторингу і кредитного дого-
вору зумовлена основним обов‘язком фактора передати грошові кошти клієн-
тові. В цих двох договорах такий обов‘язок може взяти на себе виключно спе-
ціа-лізована організація – банк або інша кредитна організація, яка має відпові-
дну ліцензію. Цілком зрозумілим є той факт, що грошові кошти пере-даються у 
власність клієнтові, оскільки їх пере-дача на будь-якому іншому правовому ти-
тулі (володіння, користування, розпоряд-ження) безу-мовно призведе до необ-
грунтованих обмежень прав клієнта. В зв‘язку з наведеним викликає сумніви 
положення ст.1138 проекту ЦК України, у відповідності з яким грошові кошти 
пере-даються в розпорядження клієнтові. Доцільно також звернути увагу на 
спеціальний суб‘єктний склад факторингових відносин, особливість якого по-
лягає в тому, що на  стороні   фактора   може   виступати   особа,   яка    відпо-
відає вста-новленим законодавством вимогам. В проекті ЦК України закріпле-
но, що в якості фактора може виступати банк або інша організація, яка може 
здійснювати банківські операції (п.3 ст.1138). Більш конкретно визначена по-
зиція російського законодавця: в якості фінансового агента можуть виступати 
банки та інші кредитні організації, а також інші комерційні організації, які ма-
ють дозвіл (ліцензію) на здійснення діяльності такого виду (ст.825 ЦК РФ). На-
ведена Конвенція під фактором розуміє фірму, яка спеціалізується на фактор-
них операціях. Однак цілком зрозуміло, що за умов, коли в Україні вза-галі від-
сутнє нормативне регулювання факторин-гових відносин, передчасно вести 
мову про ство-рення і функціонування спеціалізованих комер-ційних структур, 
які б займалися виключно фак-торинговими операціями. 

Одним з невирішених в законодавстві питань, пов‘язаних з специфікою 
суб‘єктного складу факторингових відносин, є питання про те, чи можна роз-
глядати одиничне (несис-тематичне) здійснення операцій, що за своїм змістом 
є факторинговими, юридичною особою, яка не має відповідного дозволу (ліце-
нзії), як порушення законодавства. Водночас чи не є така дія реалізацією мож-
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ливостей, передбачених загальноцивільним інститутом уступки вимоги. На 
нашу думку, при вирішенні цього питання необхідно виходити із спеціальної 
правосуб‘єкт-ності юридичної особи, а також враховувати, що здійснення фак-
торингових операцій (одиничних або систематичних) потребує отримання від-
по-відного дозволу. Крім того, норми, які регу-люють відносини факторингу, є 
спеціальними по відношенню до загальних норм про уступку вимоги. У відпо-
відності із загальновизнаним прин-ципом римського права, lex specialis derogat 
generali, тобто спеціальний закон витісняє за-гальний, а, відтак, до відносин, які за 
форма-льними ознаками можна вважати факторинговими, мають застосовуватись 
саме спеціальні норми про договір факторингу. Таким чином, з наведеного випли-
ває висновок про те, що сама по собі систе-матичність вчинення факторингових 
операцій не є визначальною ознакою цих відносин. 

Щодо необхідності ліцензування діяль-ності по проведенню факторинго-
вих операцій вважаємо, що певне державне регулювання і відповідний конт-
роль цього виду підприємни-цької діяльності зумовлений тими ж причинами, 
що і ліцензування кредитної діяльності (як зазна-чалось вище, певні риси кре-
дитних відносин характерні і для факторингу), серед яких прий-нято виділяти , 
по-перше, специфічний обов‘язок надати грошові кошти (в момент укладення 
договору або в майбутньому) та, по-друге, тісно пов‘язані з цим додаткові ри-
зики. 

Аналіз запропонованих у проекті ЦК України норм стосовно факторингу 
переконує у невизначенності позиції його творців відносно особи, яка може ви-
ступати клієнтом у цьому договорі. В проекті ЦК України немає жодної норми, 
яка б визначала і деталізувала його правове положення. Водночас слід звернути 
ува-гу, що невизначеним залишився і предмет фак-торингу – ст.1139 проекту 
ЦК України, яка б мала безпосередньо врегулювати питання про самий пред-
мет договору факторингу, лише виз-начає як наявні вимоги, так і вимоги, які 
виникатимуть в майбутньому. 

Таким чином, з огляду наведеного можна дійти висновку, що  клієнтом у 
договорі факто-рингу може виступати як фізична, так і юри-дична особа, яка 
має певну грошову вимогу до третьої особи. Відтак належність цієї особи до 
суб‘єктів підприємництва в контексті проекту ЦК України не є обов‘язковою. 
Разом з тим, на наш погляд, такий стан речей неминуче призведе до виникнен-
ня цілої низки колізій між нормами, які регулюють перехід прав кредитора до 
третіх осіб в цілому, та нормами про договір факто-рингу. Орієнтиром для 
створення подібного визначення клієнта в договорі факторингу, на нашу дум-
ку, може бути визначення постача-льника (клієнта), яке міститься в вищезгада-
ній Конвенції (п.2а ст.1 Конвенції): постачальник може або повинен уступити 
цесіонарію (факто-ру) зобов‘язальні вимоги, які випливають з контрактів по 
продажу товарів, які укладаються між постачальником та його замовниками 
(дебі-торами), за винятком тих, які відносяться до товарів, що були закуплені в 
основному для їх особистого користування, сімейного або домаш-нього. З цьо-
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го визначення стає очевидною основ-на мета застосування факторингових опе-
рацій – сприяння поліпшенню товарообігу за умов не-достатності оборотних 
коштів. 

Заслуговує на увагу наявна в юридичній науці позиція про можливість ви-
користання уступки грошової вимоги в якості забезпечення виконання зо-
бов‘язання клієнта перед фактором [1, с.356]. Водночас вважається, що кредит, 
наданий під уступку вимоги, є одним з найде-шевших видів кредитування. По-
яснюється це, передусім, зручністю використання такого виду забезпечення для 
обидвох сторін в порівнянні з рештою передбачених законодавст-вом способів 
забезпечення виконаня зобов‘язань. Так, для ви-користання застави в якості 
способу забезпе-чення необхідними умовами є наявність додат-кового майна в 
боржника, а також вагомі затрати по оцінці предмету застави, його страхуван-
ню та збереженню тощо. Якщо використовувати для забезпечення кредитного 
зобов‘язання банків-ську гарантію, необхідно враховувати, що про-центи, які, 
як правило, вимагає гарант, пере-важно досить високі. Доцільно також підкрес-
лити, що звичайні способи забезпечення вико-нання зобов‘язань (особливо в 
Україні, де прак-тично відсутній правовий механізм реалізації забезпечуваль-
них зобов‘язань) для кредитних відносин є малоефективними та ризикованими, 
наслідком чого, як свідчить практика, є підви-щення банківських відсотків за 
користування наданими кредитними коштами. 

За таких обставин вважаємо, що факто-ринг може використовуватись з 
однаковим успі-хом і в якості фінансового іструмента для лік-відації недостат-
ності оборотних коштів, і для забезпечення виконання зобов‘язань за кредит-
ними договорами. При цьому необхідно відз-начити, що положення ст.1138 
проекту ЦК України дозволяють використовувати факторинг для обох наведе-
них цілей, що є, на нашу думку, безумовним кроком вперед на шляху станов-
лення національного законодавства в галузі зобо-в‘язального права. 

Аналіз наведених особливостей факто-рингових відносин дозволяє визна-
чити договір факторингу як цивільно-правову угоду, за якою одна сторона 

(фактор) зобов‘язується передати грошові кошти у власність іншій стороні 
(клієнту), а клієнт відступає фак-торові грошову вимогу до третьої особи, 

яка випливає з підприємницьких відносин між клієнтом та цією третьою 

особою. Відносно ж формулювання правової норми про договір факторингу в 
проекті ЦК України необхідно зазначити, що ця норма має бути більш кон-
кретною і, водночас, повинна розширити мож-ливості фактора в сфері надання 
в межах дого-вору факторингу додаткових послуг специфіч-ного характеру, зо-
крема, передбачених Конвен-цією. На наш погляд, це сприятиме звільненню 
підприємницьких відносин від зайвої “зарегу-льованості” чисельними норма-
тивними актами різної юридичної сили, які досить часто супе-речать не тільки 
діючим правовим актам, але й загальновизнаним принципам цивільного права. 
Так, наприклад, важко знайти обгрунтування Указу Президента України від 4 
березня 1998 року №167/98 “Про заходи щодо підвищення відповідальності за 
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розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами”, п.14 якого фак-
тично всупереч положенням глави 17 Циві-льного кодексу України заборонив 
при здійс-ненні розрахунків використання уступки вимоги та переведення бор-
гу - одного з найстаріших інститутів цивільного права, відомого ще рим-ському 
праву. При цьому необхідно підкрес-лити, що відповідно до п.4 розділу ХV 
Конс-титуціїї України Президент України має право видавати укази з економі-
чних питань у випадку, коли ці питання не врегульовані зако-ном. Фак-тично ж 
має місце корегування положень дію-чого Цивільного кодексу України шляхом 
ви-дання акту меншої юридичної сили – Указу Президента України, що з точки 
зору процесу законотворчості є неприпустимим. Отже, для усунення численних 
колізій в регулюванні під-приємницьких відносин необхідним є прийняття єди-
ного кодифікованного акту, який би міг вирі-шити зазначені спірні питання ще 
на стадії їх виникнення. Цілком зрозуло, що таким актом і стане новий Цивіль-
ний кодекс України, проект якого вже затверджено Верховною Радою Украї-ни 
в першому читанні. 
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 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА АКЦІОНЕРА НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ 

ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 

Акціонерне товариство є організацією кор-поративного типу, управління 
якою здійснюється не окремими акціонерами, а винятково органами уп-равління 
товариства. Акціонери можуть здійсню-вати своє право на участь в управлінні то-
ва-риством лише через органи, до складу яких вони входять, і лише в межах ком-
петенції цих органів, передба-ченої законодавством та установчими документами 
товариства. Безпосередня участь акціонера в управ-лінні товариством з метою 
сприяння захисту влас-них інтересів є однією з умов ефективності корпо-
ративного управління. Як зазначає І.В.Спасибо-Фатєєва: “Тільки всі разом вони 
(акціонери – О.Щ.) і можуть здійснити свої корпоративні права. Кожен окремо цих 
прав не набуває. Це стосується в першу чергу права на участь в управлінні товари-
ством – на участь в загальних зборах акціонерів і через це – у формуванні інших 
органів товариства” [9, с.60]. Право акціонера на участь у загальних зборах перед-
бачене, зокрема, статтями 10, 41 Закону Украї-ни “Про господарські товариства” 
[1, с.682]. У зага-льних зборах мають право брати участь всі ак-ціонери това-

риства, незалежно від кількості (виділено нами – О.Щ.) і класу належних їм ак-
цій.  

Відповідно до статті 41 Закону України “Про господарські товариства” брати 
участь у зага-льних зборах з правом дорадчого голосу можуть також члени вико-
навчих органів, які не є акціоне-рами товариства. На нашу думку, було б доцільно 
закріпити в законодавстві України положення що-до обов’язкової присутності на 
загальних зборах посадових осіб органів управління акціонерного товариства, 
окремі з яких можуть і не бути акціо-нерами. Це забезпечить отримання ними 
опера-тивної і достовірної інформації з питань, що розг-лядаються на загальних 
зборах акціонерів. З метою реалізації зазначеної пропозиції вва-жаємо за необ-
хідне доповнити статтю 41 Закону України “Про господарські товариства” 
окре-мою частиною такого змісту: “Присутність на загальних зборах акціоне-
рів посадових осіб органів управління акціонерного товариства є 
обов’язковою. У разі відсутності цих осіб без поважних причин вони можуть 
бути притягнені до майнової відповідальності відповідно до установчих доку-
ментів товариства”. 

Участь акціонера у загальних зборах може здійснюватися ним особисто або 
через представ-ника. Юридичні особи–акціонери беруть участь у загальних збо-
рах винятково через своїх представ-ників. Представником юридичної особи-
акціонера може бути її керівник або інша особа, наділена правом представляти ін-
тереси юридичної особи-акціонера на загальних зборах на підставі довіре-ності, 
виданої від імені юридичної особи, за підписом її керівника, з прикладенням пе-
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чатки юридичної особи. Акціонери–фізичні особи мо-жуть брати участь у загаль-
них зборах особисто або через своїх представників, які здійснюють свої повнова-
ження на підставі довіреності. Представ-никами можуть виступати інші акціонери 
або треті особи, що не є акціонерами. У випадках, коли одна і та ж акція належить 
кільком особам, право участі в загальних зборах надається за рішенням усіх влас-
ників такої акції або одному з них, або їх спільному представникові на підставі 
довіреності, виданої кожним із співвласників. 

До порядку посвідчення довіреностей акціо-нерів на участь у загальних збо-
рах не застосо-вуються положення статей 65, 66 Цивільного кодексу. Цей порядок 
врегульований частиною 3 статті 41 Закону України “Про господарські товарист-
ва”, відповідно до якої  довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором або правлінням акціонер-
ного товариства. Здавалося б, що внесеними в 1997 році змінами порядок видачі 
довіреності на участь у зборах спрощено, оскільки їх нотаріальне посвідчення від-
тепер не вимагає-ться, проте формулювання зазначеної норми вик-ликає усклад-
нення при її застосуванні. Наприклад, незрозуміло, як довіреність посвідчується  
правлін-ням товариства, якщо правління, як колегіальний орган,  досить численне. 
Можна припустити, що реалізація цієї норми здійснюється через одну із таких 
схем: скликання правління та прийняття на ньому рішення про посвідчення дові-
реності кож-ного разу, коли є потреба посвідчити довіреність акціонера; посвід-
чення довіреності будь-ким із членів правління – зазначена ситуація може стати 
приводом для правопорушень, наприклад, посвід-чення довіреності одного акціо-
нера кільком пред-ставникам різними членами правління; посвід-чення довірено-
сті головою правління. 

На нашу думку, з метою чіткого визначення процедури посвідчення довіре-
ностей на участь у загальних зборах акціонерів було б доцільним  доповнити стат-
тю 41 Закону України “Про гос-подарські товариства” частиною наступного зміс-
ту: “Довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, видана юридич-
ною особою, підпи-сується керівником з прикладенням печатки юри-дичної осо-
би. Видана фізичною особою довіре-ність може бути посвідчена нотаріусом або 
іншою особою, яка має право на вчинення нотаріальних дій відповідно до законо-
давства України. Дові-реність акціонера може бути посвідчена реєс-тратором або 
головою правління акціонерного товариства. За рішенням правління право посвід-
чення довіреностей може бути надано члену (членам) правління”. 

Законодавством України не передбачені обмеження щодо кількості голосів ак-
ціонерів, що можуть бути передані одному представнику. Затвер-джений Фондом 
державного майна України Регла-мент загальних зборів відкритого акціонерного 
това-риства [2], яким передбачено, що “один акціонер (представник акціонера) мо-
же представляти інте-реси акціонерів, що володіють у сукупності не більш як 10 
відсотками голосів”, носить рекомен-даційний характер і набуває чинності лише за 
умови затвердження його загальними зборами товариства. У зв’язку з цим деякими 
вченими, зокрема О.М. Вінник, пропонується встановити згадане обме-ження на 
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законодавчому рівні з метою надання йому обов’язкового характеру [6, с.139]. На 
нашу думку, встановлення подібного обмеження недо-цільне, оскільки воно по-
збавить акціонера, який володіє більш як 10% акцій, можливості передачі права на 
участь у загальних зборах іншим особам. Голосування на загальних зборах прово-
диться за принципом: одна акція – один голос. Законодавст-вом України не до-
зволяється встановлення міні-мальної кількості акцій, що дає право голосу, або 
обмеження кількості голосів, що можуть бути надані одному акціонеру.  

Право на участь в управлінні справами товариства шляхом участі та голосу-
вання на зага-льних зборах є основним безумовним і не-від’ємним правом акціо-
нера. Законодавством України позбавлення акціонера права голосу не передбаче-
не. Проте в ряді випадків доцільно було б усувати певних акціонерів від участі у 
голо-суванні (випадки усунення мають бути чітко пе-редбачені на рівні закону, 
оскільки закріплення подібної норми у локальних документах това-риства є по-
рушенням прав акціонера відповідно до чинного законодавства). У зв’язку з цим 
заслуговує на увагу пропозиція О.М. Вінник щодо обмеження акціонера у праві 
користування голосом у випад-ках, коли особистий інтерес акціонера сильніший 
за інтереси товариства, зокрема, при затвердженні оцінки негрошових вкладів за-
сновників та акціо-нерів; привілеїв для засновників; рішення про укладення угод 
між товариством та акціонером; про притягнення до відповідальності або звіль-
нен-ня з посади акціонера-члена виконавчого органу товариства [6, с.139]. 

Реалізація права кожного акціонера на участь у загальних зборах забезпечу-
ється дотри-манням передбаченого статтею 43 Закону України “Про господарські 
товариства” порядку скликання загальних зборів, який – обов’язковий для всіх 
акціонерних товариств і не може бути спрощений установчими документами то-
вариства. Відповідно до статті 43 Закону України “Про господарські товариства” 
держателі іменних акцій повідом-ляються про проведення загальних зборів персо-
нально передбаченим статутом товариства спо-собом. Крім персонального повід-
омлення держа-телів іменних акцій, акціонерне товариство спові-щає акціонерів-
власників акцій на пред’явника шляхом опублікування загального повідомлення в 
місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному із офі-
ційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Мініс-трів України 
чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Повідомлення пови-
нно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів. У разі не-
обхідності в зазначених засобах масової інформації може бути зроблено повторне 
повідомлення. Загальне повідомлення про проведення загальних зборів повинно 
містити інформацію про час і місце проведення зборів, порядок денний зборів. У 
випадку, коли до поряд-ку денного зборів внесено питання про зміну ста-тутного 
фонду акціонерного товариства, повідом-лення про проведення загальних зборів 
повинне також містити інформацію, передбачену статтею 40 Закону України “Про 
господарські товариства”. 

Загальні збори акціонерів проводяться, як правило, за місцезнаходженням 
акціонерного това-риства. Практика проведення зборів за місцезна-ходженням 
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товариства (місцезнаходженням основ-ного виробництва) є зручною як для прав-
ління, яке у такому випадку не докладає зайвих зусиль для підготовки приміщен-
ня, так і для акціонерів-пра-цівників підприємства. Проте іноді доцільно змі-
нювати місце проведення загальних зборів, наприклад, створеним у процесі при-
ватизації ак-ціонерним товариствам з великою кількістю акціо-нерів, більшість з 
яких “розкидані” по країні або сконцентровані в окремих регіонах.  

У світовій практиці деякі акціонерні ком-панії, окрім річних загальних збо-
рів, проводять додаткові збори акціонерів у різних регіонах з метою доведення до 
відома цих акціонерів, які не брали участі у загальних зборах, стратегії та нап-
рямків діяльності компанії. Можливе також роз-повсюдження серед акціонерів, 
які не брали участі у зборах, відеозаписів загальних зборів. Зазначимо, що прове-
дення вищеописаних дій не є обов’язком компанії, а лише одним із обраних нею 
способів удосконалення взаємовідносин з акціонерами. 

Як свідчить практика діяльності акціонер-них товариств в Україні, найбільше 
порушень акціонерного законодавства пов’язано саме зі скликанням та проведен-
ням загальних зборів. Порушення права акціонера на участь у загальних зборах – 
одне з найпоширеніших у корпоративних відносинах. Наприклад, мали місце ви-
падки, коли у надісланому акціонеру персональному повідом-ленні про проведен-
ня загальних зборів прямо зазначалося на неможливість присутності акціо-нера на 
зборах через недостатність місць у приміщенні, де проводитимуться збори, і на 
цій підставі акціонеру пропонувалося передати своє право голосу голові правлін-
ня.  

На нашу думку, недостатня місткість зали, обраної для проведення загальних 
зборів, не є об’єктивною причиною, з якої всі акціонери не можуть бути присут-
німи на зборах. Обов’язок підготовки до проведення загальних зборів (у тому чи-
слі підготовка приміщення, а в необхідних ви-падках - оренда приміщення), по-
кладений на прав-ління товариства. Тому у випадку, коли обране приміщення не 
придатне для проведення зборів (надто мале за розміром або знаходиться у відда-
леному важко доступному місці), акціонер може порушити питання про притяг-
нення до відповідальності осіб, винних у недбалому став-ленні до виконання своїх 
обов’язків щодо підго-товки та проведення загальних зборів. Часто акціонерів 
просто не допускають до участі у загальних зборах. Так, голова ВАТ “Донецьк-мі-
ськгаз” під загрозою звільнення з роботи забороняв акціонерам-членам трудового 
колективу ВАТ брати участь у загальних зборах [8, с.30].  

За законодавством загальні збори виз-наються правомочними, якщо в них 
беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 
60% голосів. Зазначимо, що це досить висока цифра, порівняно з кворумом зага-
льних зборів, встановленим у зарубіжному законо-давстві. Наприклад, російський 
Феде-ральний закон “Про акціонерні товариства” (ст.58) визнає загальні збори 
правомочними при наявності акціонерів, які в сукупності володіють більше як 
50% голосуючих акцій [5, ст.1]. У дореволюційній Росії для визнання загальних 
зборів правомочними достатньо було присутності акціонерів, які воло-діють 20% 
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статутного капіталу, а для вирішення деяких особливо важливих питань – 50% 
[10, с.145]. Угорським Законом про господарські товариства (§ 281) встановлено 
кворум у 50% + 1 голосуюча акція (статутом товариства може бути передбачено 
більший кворум) [3, с.221-246]; фран-цузьким Законом про торгові товариства 
(стаття 155) - 25% голосуючих акцій. Польським Тор-говим кодексом (стаття 401) 
та болгарським Тор-говим законом (стаття 227) регулювання питання визначення 
кворуму віднесено до статуту това-риства, а за відсутності у статуті відповідних 
вка-зівок загальні збори вважаються правомочними незалежно від кількості при-
сутніх на них акціонерів [4, с.269-290]. 

Оскільки кворум при скликанні повторних зборів законодавством України 
спеціально не встановлений, він визначається у загальному по-рядку і становить 
60%. На відміну від України, у всіх зазначених вище країнах (за винятком Росії) 
при скликанні повторних зборів кворум  не визначається, повторні збори право-
мочні і їх рішення дійсні за присутності будь-якого числа акціонерів. У Російській 
Федерації при проведенні повторних зборів кворум зменшується з 50% до 30% 
(пункт 3 статті 58 Федерального закону “Про акціонерні товариства”). 

Встановлений в Україні (особливо щодо повторних зборів, які скликаються у 
випадку, коли збори не відбулися через відсутність необхідної кількості акціоне-
рів) 60 відсотковий кворум часто унеможливлює проведення загальних зборів. Це 
підтверджується, наприклад, неодноразовими спробами скликання зборів ВАТ 
“Донецьк-міськгаз”, коли у 1995 році за відсутністю кворуму двічі не відбули-
ся позачергові загальні збори, у 1996 році тричі не відбулися загальні збори, 
скликані на вимогу акціонерів, і лише наприкінці 1996 року загальні збори бу-
ло визнано правомочними завдяки присутності акціонерів, що володіють у су-
купності 83% голосів [8, с.30]. На нашу думку, з метою уникнення подібних 
ситуацій, у Законі України “Про господарські товариства” необхідно перед-
бачити проведення повторних зборів незалежно від кількості присутніх на них 
акціонерів.   

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних 
зборах, здійс-нюється згідно з реєстром акціонерів у день про-ведення загальних 
зборів виконавчим органом акціонерного товариства або реєстратором на підставі 
укладеного з ним договору. Зазначена норма, на наш погляд, не дозволяє 
розв’язати всі проблеми, пов’язані з реєстрацією акціонерів та визначенням кво-
руму. Наприклад, положення про те, що “реєстрація акціонерів … здійснюється 
… у день проведення загальних зборів” викликає непо-розуміння при реалізації 
його на практиці. Зок-рема, у випадку, коли загальні збори продовжують роботу 
наступного дня, незрозуміло, чи потрібно наступного дня проводити повторну ре-
єстрацію акціонерів для визначення кворуму з урахуванням того, що частина ак-
ціонерів наступного дня може не з’явитися, або, навпаки, кількість учасників збо-
рів може суттєво збільшитися.  

На нашу думку, реєстрація акціонерів, що прибули на збори, має проводи-
тись лише один раз перед початком проведення зборів у той день, на який при-
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значено проведення зборів. У статті 41 Закону України “Про господарські товари-
ства” чітко зазначено, що здійснюється реєстрація акціо-нерів, “які прибули на 
збори”, а не реєстрація тих, хто “вибув і з зборів”. При цьому невнесення до ре-
єстру акціонерів, що прибули на другий день, не може визнаватися порушенням 
їхніх прав, оскільки акціонери зобов’язані були прибути для  реєстрації у день і 
час, зазначені у повідомленні про проведення зборів. 

Трапляються ситуації, коли після закін-чення перерви у засіданні до участі у 
зборах повер-таються далеко не всі акціонери, або під час засі-дання частина ак-
ціонерів залишає загальні збори з різних підстав, у тому числі й на знак протесту. 
Одним із таких прикладів є проведення перших загальних зборів ВАТ “Черніве-
цьке АТП 17755”. Перед початком зборів було зареєстровано 109 осіб, які воло-
діють у сукупності 94% акцій товариства, про що зафіксовано у протоколі зборів. 
Протягом зборів частина акціонерів, які володіють у сукупності 41% акцій това-
риства, залишила збори, про що зазначається в акті по контролю за реєстрацією 
акціонерів, складеному представни-ками акціонерів, призначеними для контролю 
за реєстрацією. Проте у протоколі загальних зборів зафіксовано лише, що “части-
на акціонерів поки-нула збори” без зазначення їх кількості.  Отже, за даними акта, 
складеного представниками акціо-нерів, подальше проведення загальних зборів 
відбувалося за відсутності кворуму (акціонерам, що залишилися на зборах, нале-
жали у сукупності менше 60% акцій товариства). За таких обставин було проведе-
но голосування з ряду питань, серед яких:  затвердження положення про порядок 
роз-поділу прибутку товариства, обрання голови прав-ління, членів ревізійної ко-
місії та спостережної ради та інші важливі питання діяльності това-риства. Ре-
зультати голосування з усіх винесених на голосування питань були  зафіксовані у 
протоколі зборів так: “Рішення прийнято одностайно: “за” – 59%, “проти” – 0%, 
“не проголосували” – 41%”. При прийнятті арбітражним судом рішення про ви-
знання недійсним рішення загальних зборів акціонерів ВАТ “Чернівецьке АТП 
17755” пере-вагу було надано даним протоколу загальних збо-рів, а дані складе-
ного представниками акціонерів акта по контролю за реєстрацією акціонерів суд 
не взяв до уваги [11].  

Хід загальних зборів і прийняті ними рі-шення, включаючи підсумки голосу-
вання з кож-ного питання, оформляються протоколом зборів, який підписується 
головою зборів і секретарем і не пізніш як через три робочі дні після закінчення 
зборів передається виконавчому органу акціонер-ного товариства. Вважаємо за 
доцільне встановити в законодавстві відповідальність осіб, які підпи-сали прото-
кол зборів (тобто голови та  секретаря зборів) за достовірність відомостей, внесе-
них до протоколу загальних зборів. 

Зазначимо, що законодавством України, на відміну від інших держав з роз-
виненим акціо-нерним законодавством, не передбачені підстави для визнання рі-
шення загальних зборів недійсним, хоча серед таких підстав мали б бути такі ви-
падки: прийняття рішення на зборах, скликаних з пору-шенням порядку скликан-
ня; відсутність належно оформленого протоколу загальних зборів; невід-
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повідність рішення інтересам товариства в цілому або інтересам його акціонерів 
чи кредиторів. 

З метою захисту прав акціонерів та кре-диторів товариства можливість акці-
онерів звер-нутися до суду з заявою про визнання недійсним рішення загальних 
зборів (як і рішення інших орга-нів управління товариства), яка тепер існує de-
facto, необхідно закріпити на законодавчому рівні як належне їм право. При цьому 
треба мати на увазі, що право на звернення до суду з позовом про визнання недій-
сним рішення загальних зборів акціонерного товариства має не лише акціонер то-
вариства, а й будь-яка інша особа, інтереси якої зачіпає прийняте загальними збо-
рами рішення. Так, у Постанові Вищого арбітражного суду Украї-ни від 22 берез-
ня 1999 р. у справі № 4-56-183/35 за позовом СП “ЯНІ-транс” до ВАТ “Чернівець-
ке АТП 17755” про визнання недійсним рішення зага-льних зборів акціонерів 
ВАТ зазначено: “Хоча СП “ЯНІ-транс” стало акціонером після проведення пер-
ших зборів, однак прийняті на ньому рішення зачіпають його інтереси, зокрема 
затверджене зборами Положення про розподіл прибутку”. В результаті розгляду 
справи арбітражним судом позов СП “ЯНІ-транс” задоволено. 

Удосконалення акціонерного законодавства України шляхом внесення до 
нього запропо-нованих положень щодо участі у загальних зборах посадових осіб 
органів управління товариства; посвідчення довіреностей акціонерів; недопущен-
ня обмеження кількості голосів, переданих по довіреності одному представнику; 
усунення акціо-нерів від участі у голосуванні у визначених випад-ках; відповіда-
льності конкретних осіб за підготов-ку проведення загальних зборів; проведення 
пов-торних загальних зборів без визначення кворуму; персональної відповідаль-
ності голови та секре-таря загальних зборів за достовірність внесених до протоко-
лу зборів відомостей  має на меті встанов-лення додаткових гарантій реалізації 
акціонерами свого права на участь в управлінні товариством та недопущення по-
рушення прав акціонерів. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЮ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ  

ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
 

У цивільному законодавстві України від-сутнє визначення поняття захисту 
права власності, але визначаються порядок та засоби (способи) захисту або охоро-
ни порушеного права. Так, у ст. 6 ЦК зазначається: “захист цивільних прав здійс-
нюється в установленому порядку судом, арбіт-ражем або третейським судом” пе-
реліченими в статті засобами. Відповідно ж до ст. 86 ЦК “Право власності в Укра-
їні охороняється законом”. У За-коні “Про власність” відтворені і розвинуті осно-
вні положення щодо захисту права власності, вик-ладені в Цивільному кодексі.  

Необхідно зазначити, що дослідження поняття “захист права власності” 
завжди займало важливе місце в юридичній науці взагалі і в цивілістичній, зок-
рема, адже на захист права власності прямо чи опосередковано спрямовані но-
рми багатьох галузей права (цивільного, кримінального, адміністративного та 
ін.). При цьому погляди вчених на це поняття виявилися надто неоднорідними, 
що викликано відмінністю цивільно-правових засобів захисту від інших засобів 
(кримінально-правових, адміністративно-правових тощо), відсутністю одно-
значності у законодавчому врегулюванні захисту права власності, наявністю 
розбіжностей у тлумаченні понять “правовий захист” та “правова охорона” та 
іншими обставинами. 

Цивільно-правовому захисту притаманні свої спецмфічні методи та засо-
би, які істотньо відмінні від існуючих в інших галузях права. Безперечно, циві-
льне право, як і інші галузі пра-ва, переслідує загальноправову мету виховання 
громадян і юридичних осіб у дусі поваги до власності інших осіб, утримання 
від порушень прав власників. Ця мета досягається за допомо-гою спеціальних 
цивільно-правових методів. 

Специфіка цивільно-правового захисту права власності, як і інших май-
нових і немай-нових прав (благ), насамперед, полягає у засто-суванні таких 
юридичних механізмів (засобів чи способів), які забезпечують, як правило, 
усунен-ня перешкод у здійсненні права власності та відновлення майнового 
становища потерпілого власника за рахунок майнових благ порушника чи ін-
шої зобов’язаної особи. Цьому не можуть сприяти повною мірою норми інших 
галузей права, наприклад, кримінального, санкції якого в першу чергу спрямо-
вані на особу порушника чи на його майно у вигляді міри покарання (кон-
фіскація, штраф). Більше того, в багатьох випад-ках потерпіла від злочину осо-
ба може бути в першу чергу зацікавлена не у притягненні зло-чинця до кримі-
нальної відповідальності, а у від-шкодуванні завданих матеріальних збитків, у 
поверненні викраденого майна, що досягається вже засобами цивільного права. 
Однак поки що юридичною наукою не сформульовано чітких кри-теріїв щодо змі-
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сту захисту цивільних прав загалом і права власності зокрема та його розмежуван-
ня з правовою охороною цих прав. Ця проблема була предметом наукових дослі-
джень багатьох юристів як радянського, так і сучасного періодів.  

Досить розповсюдженою в юридичній літературі є позиція, згідно з якою 
правовий захист охоплює всю систему правових засобів, спрямованих на за-
безпечення та здійснення від-повідних цивільних прав. Один з виразників цієї 
позиції Г.Н. Стоякін зазначив, що правовий за-хист охоплює: видання норм, які 
встановлюють права і обов’язки, визначають порядок їх здійс-нення та захисту 
і загрожують застосуванням санкцій; діяльність суб’єктів по здійсненню своїх 
прав та захисту своїх суб’єктивних прав; попереджувальну діяльність держав-
них і громад-ських організацій та діяльність по реалізації пра-вових санкцій 
[14, с.34]. У цьому випадку авто-ром дане широке тлумачення правового захис-
ту.  

Представники другої позиції правовий захист пропонують розглядати як 
систему юри-дичних норм, спрямованих на попередження правопорушень та 
усунення їх наслідків [9, с.412]. За такого підходу правовий захист фак-тично 
ототожнюється з правовим інститутом, норми якого забезпечують реалізацію 
захисних функцій щодо існування та здійснення відпо-відних прав. Представ-
ники цивільного процесуа-льного права з цілком зрозумілих міркувань право-
вий захист обмежують діяльністю суду чи інших юрисдикційних органів по 
попередженню та відновленню порушеного права [16, с.11].  

Розв’язуючи проблему змісту правового захисту переважна частина юри-
стів дійшла висновку про необхідність врахування при цьому розмежування 
понять “правовий захист” і “пра-вова охорона”, вкладаючи в ці поняття різний 
зміст [17, с.139; 18, с.117]. На їх думку, правовий захист є лише складовою час-
тиною правової охорони, до якої мають входити лише засоби, пов’язані з реалі-
зацією особою права на захист. Так, З.В.Ромовська вважає, що призначенням 
правової охорони є регулювання суспільних відносин на першому етапі та ви-
значення заходів по охороні конкретного суб’єктивного права на другому ета-
пі, а сама можливість захисту цього права і конкретне його здійснення є одним 
з чинників правової охорони, а правовий захист є лише  результатом реалізації 
особою права на захист [11, с.6-48]. Такий підхід до визначення правової охо-
рони та правового захисту, безпе-речно, заслуговує на підтримку, хоч і має пе-
вні вразливі місця. По-перше, автор дещо проти-ставляє правовий захист пра-
вовій охороні, по-друге, автор не відносить до правового захисту самі цивіль-
но-правові засоби (способи) віднов-лення порушеного права, без яких особа 
взагалі не може реалізувати своє право на захист.  

Такого протиставлення прагнула уник-нути Я.М.Шевченко, яка вважає, 
що “поняття охорона містить у собі поряд з заходами еконо-мічного, політич-
ного, ідеологічного характеру, що забезпечують нормальне регулювання сус-
пільних відносин, попередження правопору-шень, усунення причин, їх поро-
джуючих (регу-лятивні норми), також і заходи, спрямовані на поновлення чи 
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визнання прав у випадку їх порушення чи оспорювання, а саме – захист (охо-
ронні норми)” [4, с.130]. Таким чином автор прямо визнала правовий захист скла-
довою частиною правової охорони. Завершуючи огляд юридичної дискусії з 
приводу даного питання, необхідно відзначити чітку тенденцію до визнання 
правової охорони більш широким поняттям порівняно з правовим захистом. В 
основі правової охорони визначальними є принципи забезпечення непо-рушності 
та здійснення цивільних прав, у т.ч. і права власності, та заходи, спрямовані на по-
пе-редження порушень цих прав. У той же час за-хисні норми спрямовані насам-
перед на віднов-лення порушеного права та усунення перешкод у його здійсненні 
шляхом вчинення відповідних дій.  

У нормотворчій діяльності досить часто застосовуються поняття “охоро-
на” і “захист” без чіткого їх розмежування і без дотримання при їх застосуванні 
в законодавчих актах певних одна-кових критеріїв. Так, у законах України 
“Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про охорону прав на знаки 
для товарів і послуг”, “Про охорону прав на промислові зразки” містять як зага-
льнорегулятивні, так і захисні норми. Відповідно в Законі “Про захист прав спо-
живачів” лише кілька статей стосується безпосередньо за-хисту порушеного права 
споживача (зокрема, стат-ті 4, 14, 16, 20, 24), а інші носять загально-регулятивний 
характер, тобто здійснюють регулю-вання відносин у їх позитивному стані” (за-
кріп-люють правові гарантії існування права, умови його здійснення тощо).  

В окремих статтях ЦК України перед-бачаються положення як про охо-
рону, так і про захист цивільних прав. Так, у ст. 5 ЦК, в якій, зокрема, записано, 
що “цивільні права охоро-няються законом”, встановлюється загальноохо-
ронний принцип, який гарантується усією право-вою системою. Водночас у ст. 
6 ЦК, яка має наз-ву “Захист цивільних прав”, визначається та час-тина право-
охоронного механізму, яка вступає в дію у разі порушення суб’єктивного цивіль-
ного права. До речі, в проекті нового ЦК України в редакції від 25 серпня 1996 р. у 
Загальній частині містяться норми щодо правового захисту, а норми щодо право-
вої охорони передбачені лише у четвертій книзі, присвяченій праву інтелектуаль-
ної власності. 

Правозахисні норми щодо права власнос-ті зосереджені в главі 13 “За-
хист права власнос-ті” (такий же підхід простежується і в проекті ЦК). Дещо 
інші принципи закладені в Законі “Про власність”. Так, у главі 8 “Захист права 
власності” містяться: а) норми позитивного регу-лювання відносин власності 
(ст. 48); б) норми, що визначають механізм захисту у разі пору-шення права 
власності (ст. 48,52, 53, 54); в) норми, що встановлюють відповідальність дер-
жавних органів за порушення прав власників (ст. 56, 57). Більше того, окремі 
статті Закону “Про власність” (ст. 48, 55) містять комплексні норми регулятив-
ного та захисного характеру. Очевид-но, така конструкція правових норм є ви-
муше-ною, адже практично дуже важко в законах здійснювати розмежування 
правових норм, покликаних врегулювати одні і ті ж відносини з метою досяг-
нення кількох цілей одночасно. 
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В юридичній літературі була запропо-нована певна класифікація охорон-
них і захисних норм. Так, Є.О.Суханов вважає, що охорону пра-ва власності 
забезпечують: норми, які забез-печують приналежність майна тим чи іншим 
суб’єктам; норми, які встановлюють певні умови реалізації власниками права 
власності; норми, які встановлюють негативні наслідки для поруш-ників права 
власності, тобто безпосередньо захи-щають права власників від протиправних 
пося-гань. Наведена класифікація правових норм може мати не лише теоретич-
не, але і практичне значення у законотворчій діяльності, незважаю-чи на наяв-
ність можливостей її подальшого вдосконалення. Наприклад, у наведеній кла-
си-фікації правоохоронних норм не знайшлося міс-ця нормам, які встановлю-
ють правові гарантії прав власників, визначають органи, що здійс-нюють за-
хист права власності, тощо. Однак це лише свідчить про необхідність подаль-
шого нау-кового аналізу даної проблеми. 

Отже, можна відзначити, що цивільно-правовий захист права власності – 
це система активних заходів, які застосовуються власником, компетентними 
державними чи іншими органа-ми, спрямована на усунення порушень права 
власності, покладення на порушників виконання обов’язку по відновленню по-
рушеного права. Та-ка система захисних заходів водночас є складо-вою части-
ною загальноправового механізму за-хисту права власності. 

Відповідно до ст. 6 Цивільного кодексу цивільно-правовий захист циві-
льних прав здійс-нюється у судовому порядку шляхом: визнання цих прав; від-
новлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, які 
пору-шують право; присудження до виконання обо-в’язку в натурі; компенсації 
моральної шкоди; припинення або зміна правовідношення; стяг-нення з особи, 
яка порушила право, завданих збитків, а у випадках, передбачених законом або 
договором, - неустойки (штрафу, пені); інших засобів, передбачених законом. 
Викладені засоби захисту цивільних прав тією чи іншою мірою стосуються і 
захисту права власності. Перерахо-вані засоби захисту можуть конкретизувати-
ся. Більше того, можуть передбачатися й інші спосо-би захисту цивільних прав. 

У Проекті Цивільного кодексу України (в редакції від 25 серпня 1996 р.) 
[2] коло засобів захисту цивільних прав та інтересів дещо розши-рене. Так, у ст. 
15 Проекту зазначається, що суд здійснює захист шляхом: 1) визнання права; 2) 
визнання правочину недійсним; 3) відновлення становища, яке існувало до по-
рушення права, та припинення дій, які порушують право; 4) приму-сового вико-
нання обов’язку в натурі; 5) припи-нення або зміни правовідносин; 6) відшкоду-
вання збитків; 7) компенсації моральної шкоди; 8) визнання незаконним акта 
державного органу або органу місцевого самоврядування. Після прий-няття Вер-
ховною Радою України проекту ЦК України у першому читанні 5 червня 1997 р. 
в цю статтю були внесені лише деякі редакційні зміни. Так, початок п.2. цієї 
статті був викладений у такій редакції: “Способами захисту можуть бути:”. Так 
засоби захисту цивільних прав були названі способами. Крім того, на основі під-
пунктів 3 і 5 були сформовані 4 підпункти: 3) припинення дій, які порушують пра-
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во; 4) відновлення ста-новища, яке існувало до правопорушення; 6) зміни право-
відносин; 7) припинення правовідносин. 

Як бачимо, за Проектом захист цивільних прав та інтересів має здійсню-
ватися за засобами (способами), крім перерахованих у діючому ЦК України, ще 
й такими способами: визнання пра-вочину недійсним; визнання незаконним 
акта державного органу або органу місцевого само-врядування. Крім того, 
Проект змінив формулю-вання деяких засобів захисту, зазначених у діючому 
ЦК України. Наприклад, такий засіб як “присудження до виконання обов’язку в 
натурі” в Проекті зазначений як “примусове виконання обов’язку в натурі”, а 
“стягнення збитків” зазна-чений як “відшкодування збитків”.  

Дещо ширшим є перелік засобів захисту цивільних прав в російському зако-
нодавстві. Від-повідно до ст. 12 ЦК Російської Федерації захист цивільних прав 
може здійснюватися, крім заз-начених у ст. 6 ЦК УРСР і в проекті ЦК України, та-
кож шляхом визнання оспорюваної угоди не-дійсною та застосування наслідків 
недійсності нікчемної угоди і шляхом незастосування судом акта державного ор-
гану чи органу місцевого само-врядування, який суперечить закону. 

Не існує юридичних перешкод для зак-ріплення перелічених засобів за-
хисту цивільних прав у новому ЦК України. Однак заради спра-ведливості вар-
то відзначити, що визнання угоди недійсною як спосіб захисту цивільних прав 
зак-ріплений у спеціальних статтях чинного ЦК УРСР, у ст. 15 проекту нового 
ЦК, але без поси-лання на правові наслідки недійсної угоди. Думається, що в 
статтях про загальні положення захисту цивільних прав не обов’язково робити 
таке посилання, адже більш доцільно це робити в спеціальних статтях, які ви-
значають умови та правові наслідки визнання угод недійсними. Крім того, від-
повідно до ст. 4 Арбітражного про-цесуального кодексу України арбітражний 
суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповіда-
ють законодавству України. Захист цивільних прав не вичерпується перерахо-
ваними засобами. Він може здійснюва-тися й іншими засобами, передбаченими 
спеціа-льними нормами, які враховують особливості тих чи інших цивільних 
відносин. 

Цивільно-правові засоби захисту цивіль-них прав досить неоднорідні за 
своїм змістом та умовами застосування. Одні з них безпосередньо спрямовані 
на захист права власності, інші – опосередковано. Однак сам Закон певної кла-
си-фікації засобів захисту права власності не дає. Тому в літературі висловлю-
ються досить різні погляди на класифікацію засобів (способів) захисту права 
власності. Але найбільш поши-реним є поділ цивільно-правових засобів захис-
ту права власності на речово-правові та зобов’я-зально-правові. Цей поділ до-
вів свою доціль-ність багатовіковим існуванням, адже він був відомий ще рим-
ському приватному праву. Ре-чово-правові засоби захисту спрямовані на за-
хист суб’єктивного права власності як абсолют-ного цивільного права грома-
дян чи організацій, які на момент порушення права не перебувають у договір-
них чи інших зобов’язальних відно-синах з порушником. Зобов’язально-
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правові спо-соби захисту мають на меті захист інтересів власника як учасника 
зобов’язальних відносин. До них, зокрема, відносяться: відшкодування збитків, 
завданих майну власника неналежним виконанням договору іншою стороною; 
повер-нення майна, наданого в тимчасове користу-вання; виправлення недолі-
ків у майні, що є предметом договору; відшкодування шкоди в деліктних зо-
бов’язаннях; повернення безпідстав-но отриманого чи збереженого майна за 
рахунок іншої особи. Інколи до зобов’язальних засобів захисту права власності 
відносять і визнання угоди недійсною [6, с.303]. З такою думкою не можна без-
застережно погодитись, адже у разі визнання угоди недійсною вважається неіс-
ную-чим договірне зобов’язання. 

На думку багатьох авторів, речово-право-вими засобами захисту є витре-
бування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов) та усу-
нення перешкод у здійсненні власником права власності (негаторний позов) [3, 
с.79; 8, с.474; 10, с.177; 12, с.12-16; 13, с.396]. Інші автори вважають, що до ре-
чево-правових способів захисту права власності можна від-носити і інші позо-
ви. Наприклад, Донцов С.Є. відносить до них також позови про відшкоду-
вання заподіяної шкоди та повернення безпід-ставно придбаного чи збереже-
ного майна. Суханов Є.А. відносить до зазначеної категорії способів і позови 
про звільнення майна з арешту (виключення майна з опису).  

В законодавстві передбачаються й інші цивільно-правові засоби захисту 
права власності. Вони, зокрема, містяться в нормах про наслідки явки громадя-
нина, визнаного безвісно відсутнім чи оголошеного померлим і позовах до 
держав-них органів про оспорювання законності їх інди-відуальних чи норма-
тивних рішень, які пору-шують право власності та про відшкодування заподія-
них цими рішеннями збитків (захист від правомірного чи неправомірного 
втручання дер-жавних органів чи організацій). Однак, юри-дична наука ще не 
запропонувала, до якої кла-сифікаційної групи віднести перераховані засоби 
захисту права власності. 

Спрощену класифікацію способів захисту права власності запропонував 
Ємельянов В.П. [7, с.160]. На його думку, всі способи захисту поді-ляються на 
загальні та спеціальні. До загальних способів він відносить віндикаційний, не-
гатор-ний позови та позови про визнання права власності. Спеціальні способи 
він поділяє на: 1) способи захисту від правомірного чи непра-вомірного втручання 
державних органів чи інших організацій; 2) способи захисту у випадку не-
сприятливого збігу об’єктивних обставин; 3) зобов’язально-правові способи; 4) за-
хист права довічно успадковуваного володіння земельною ділянкою. Така класи-
фікація, на наш погляд, також має вразливі місця, адже, наприклад, віндика-
ційний і негаторний позови не є універсальними і застосовуються лише в окремих 
випадках як речово-правові засоби захисту права власності. 

Деякі автори не дають певної класифіка-ції, ідуть шляхом переліку закрі-
плених у законі конкретних засобів захисту права власності [15]. Безумовно, 
такий підхід також має право на існування, але він не дає цілісного уявлення 
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про правову природу та місце того чи іншого засобу захисту в правозахисному 
механізмі цивільного права і не сприяє розв’язанню проблеми кон-куренції по-
зовів. 

Виходячи з відсутності єдності в погля-дах юристів на досліджувану 
проблему, доцільно було б будувати класифікацію засобів захисту права влас-
ності з урахуванням їх традиційного поділу на речово-правові та зо-
бов’язально-право-ві та законодавчого закріплення спеціальних засобів в особ-
ливих випадках порушення прав власників. Їх можна було б класифікувати нас-
тупним чином. Основні речово-правові засоби: віндикаційний позов;  негатор-
ний позов. Допо-міжні речово-правові засоби захисту: позов про визнання пра-
ва власності; позов про виключення майна з опису;  позови про захист прав 
співвлас-ника у випадку виділу, поділу та продажу спільного майна. Зо-
бов’язально-правові засоби: засоби захисту права власності в договірних відно-
синах (відшкодування збитків, заподіяних невиконанням чи неналежним вико-
нанням дого-вору; повернення речей, наданих у користування по договору); за-
соби захисту права власності в деліктних зобов’язаннях (відшкодування шкоди, 
завданої майну чи здоров’ю особи, відшко-дування моральної шкоди); повер-
нення без-підставно отриманого чи збереженого майна. Спеціальні засоби за-
хисту окремих інститутів цивільного права: позови про визнання угоди недійс-
ною; способи захисту права власності померлих та осіб, визнаних безвісно від-
сутніми або оголошених померлими; способи захисту прав власників від не-
правомірного (ст. ст. 56, 57 Закону “Про власність”) чи правомірного (ч. 4 ст. 
48, ч. 2 ст. 51, ст. 52, ст. 53, 54 Закону “Про власність”) втручання державних 
органів. Наведена класифікація засобів захисту права власності не єдина, оскі-
льки вона може бути побудована і за іншими критеріями. 
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To the question about concept and classification of civilly legal methods of  

property right protection 

 
Summary 

 

This article is devoted to the question of concept of civilly legal protection. 
The points of different scientists on the nature of concept of civilly legal protection 
is analyzed. Different classifications of civilly legal methods of property right’s pro-
tection are given. On the ground of analyzed points author proposed her own classi-
fication of civilly legal methods of property right’s protection. Author used as law 
literature as Ukrainian legislation for researching all methods of property right’s pro-
tection. 
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СПАДКУВАННЯ  ЗА  ЗАПОВІТОМ    

 

Правонаступництво як перехід суб’єктивних прав і обов’язків від однієї 
особи (праводавця) до іншої (правонаступника) в порядку похідного пра-
вонабуття відбувається при зміні суб’єктів право-відносин [14, c.6-7]. Та 
обставина, що правонас-тупництво має місце лише в зв’язку зі зміною суб’єктного 
складу правовідносин, дозволяє роз-глядати підстави правонаступництва (і 
спадкового правонаступництва, зокрема) з точки зору  підстав руху 
правовідносин. Підставою руху правовідно-син є їх фактична підстава, яка 
складається з “юридичних фактів, під якими розуміються факти реальної 
дійсності, з наявністю чи відсутністю яких норми цивільного права пов’язують 
юридичні нас-лідки, тобто виникнення зміну чи припинення ци-вільних прав та 
обов’язків (цивільних право-відносин) у правосуб’єктних осіб” [7, c.5].  

З огляду на те, що ті ж самі явища, з якими норма права пов’язує виникнення, 
зміну і припи-нення правовідносин, можуть виступати як самос-тійні юридичні 
факти, виникає питання про зна-чення цих же фактів у випадку якщо вони входять 
до юридичного складу. Тобто чи має юридичне значення виникнення одного з еле-
ментів юридич-ного складу? В юридичній літературі це питання формулюється 
найчастіше як проблема накопи-чення юридичного складу, або проблема співвід-
ношення елементів юридичного складу і з складом як цілим [10, c.36-37; 11, c.49; 
6, c. 123-125; 7, c.58-65]. Ми повністю поділяємо думку О.А. Красав-чикова, 
“оскільки юридичні наслідки настають лише в результаті накопичення всіх 
необхідних елементів юридичного складу, остільки не  можна  говорити про 
юридичні наслідки, які настають нібито в зв’язку з наявністю одного чи кількох  
елементів незавершеного складу. До того часу, поки юридичний склад 
незавершений у своєму обсязі і змісті, елементи, що його утворюють, 
залишаються лише фактами” [7, c.62]. О.А. Кра-савчиков, таким чином, визнає в 
якості підстав руху правовідносин лише самостійні юридичні факти або завершені 
юридичні склади. При цьому ство-рювана окремими юридичними фактами неза-
вер-шеного складу можливість руху конкретного пра-вовідношення сама по собі, 
як і факти, що її утво-рюють, юридичного значення не має.  

Послідовне дотримання при аналізі підстав спадкового правонаступництва, з 
точки зору, вис-ловленої О.А. Красавчиковим, має тим більше значення, що, на 
нашу думку, окремий юридичний факт не може виступати самостійною підставою 
спадкового правонаступництва. З огляду на підс-тави спадкового 
правонаступництва ми можемо констатувати, що окремі юридичні факти в цьому 
випадку, незалежно від їх виду, породжують юри-дичні наслідки, якщо вони 
входять до  певного юридичного складу. Це підтверджується при розг-ляді 
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юридичих складів спадкового правонаступ-ництва і зокрема правонаступництва 
при спадку-ванні за заповітом. Юридичний склад спадкового правонаступництва – 
це сукупність передбачених законом юридичних фактів, накопичених в певній по-
слідовності, необхідних для переходу прав і обов’язків спадкодавця до його 
правонаступників.  

Центральним поняттям при аналізі юридич-ного складу спадкового 
правонаступництва  є відк-риття спадщини.  Аналіз ст. 525 ЦК України дає підста-
ви стверджувати, що під відкриттям спад-щини розуміється смерть громадянина 
або оголо-шення його померлим. Поза цим, у сучасній юри-дичній літературі мо-
жна знайти найрізно-манітніші типи визначень відкриття спадщини [13, c.453; 9, 
c.58]. На нашу думку,  в основу визначення поняття відкриття спадщини повинна 
бути покладена кате-горія юридичних фактів. Та важливо не вдаватись до 
крайнощів і не визначати відкриття спадщини як специфічний “юридичний факт, 
який приурочує-ться до моменту смерті спадкодавця чи оголошення його 
померлим у судовому порядку”, як це робить Б.Б. Черепахін [14, c.126]. 

Відкриття спадщини – це спеціальний юридичний термін, який 
покликаний означати правову ситуацію настання юридичних фактів, з якими 
згідно із законодавством пов’язується припинення існування  громадянина як 
суб’єкта цивільних прав та обов’язків,  виникнення право-відношення із факту 
відкриття спадщини; це абсолютне правовідношення, в якому праву по-
тенційного спадкоємця відповідає обов’язок необмеженого кола суб’єктів не 
порушувати це право. Такі наслідки юридичні факти  будуть ма-ти незалежно 
від того, чи мали місце юридичні факти, які закріпляються в своїй сукупності 
до відкриття спадщини [14, c.121-126].  

Виникнення права спадкування - наступний і чи не найбільш важливий 
правовий наслідок нас-тання юридичних фактів, які характеризуються поняттям 
відкриття спадщини. “ Під відкриттям спадщини розуміється настання таких 
фактів, які зумовлюють виникнення права спадкування” [12, c.50]. Мова йде про 
право спадкування як право прийняти спадщину чи відмовитись від прийняття 
спадщини. На нашу думку, визначення В.І. Сереб-ровського та інші визначення 
цього ж типу є найбільш вдалими й обгрунтованими. Водночас, потрібно 
враховувати, що термін відкриття спад-щини означає юридичні факти, які входять 
до юридичного складу спадкового правонаступниц-тва.  І які, як ми вже зазначали, 
не мають в якості підстав спадкового правонаступництва самостій-ного значення. 
Тому поняття відкриття спадщини не може бути адекватно визначене без 
урахування зв’язку з юридичними фактами, які закріплюються на момент 
відкриття спадщини. Це означає, що виникнення права спадкування зумовлюють 
не тільки смерть громадянина-спадкодавця чи оголо-шення його померлим в 
порядку, передбаченому ст. 21 ЦК України, але й перебування громадян – 
“потенційних” спадкоємців у відносинах, передба-чених ст.ст. 529-532 ЦК 
України, або наявность дійсного заповіту. За умови якщо особи – “потен-ційні” 
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спадкоємці були живими на момент смерті спадкодавця, а також діти померлого, 
зачаті за його життя і народжені після його смерті.  

Фактами, які тягнуть за собою відкриття спадщини,  згідно з чинним 
українським законодав-ством, є: 1) смерть громадянина; 2) оголошення 
громадянина померлим у порядку, передбаченому ст. 21 ЦК України. Часом 
відкриття спадщини виз-нається, у відповідності і з ст. 525 ЦК України, день 
смерті спадкодавця, а при оголошенні його померлим – день вступу в законну 
силу рішення суду про оголошення його померлим, або день, вказаний у рішенні 
суду (у випадку оголошення померлим громадянина, який пропав без вісти за 
обставин, які загрожували смертю, або які дають підстави передбачати його 
загибель від певного нещасного випадку).   

Незважаючи на категоричну вказівку закону, що часом відкриття спадщини є 
день смерті спад-кодавця, в літературі неодноразово порушувалось питання про 
визначення часу   відкриття спадщини через часову категорію моменту смерті 
спад-кодавця [2, c.11-13]. Проблема стає очевидною, якщо зіставити зміст ст.525 і 
ст.527 ЦК України. В ст. 525 ЦК мова йде про часовий термін “день”, тобто 
відрізок часу в 24 години. У ст. 527 ЦК  вказується, що спадкоємцями можуть бути 
особи, які були живими на момент смерті спадкодавця. Якщо мова йде про 
спадкування один після одного осіб, які померли в межах однієї календарної доби 
(комморієнтів), то з огляду на ст. 525 ЦК у особи-спадкоємця, яка померла пізніше 
від свого спад-кодавця, право спадкування не виникне, і, від-повідно, не виникне 
право спадковї трансмісії і в спадкоємців останньої. Отже, обмежується право-
здатність, яка згідно зі ст. 9 ЦК України виникає у громадян у момент їх 
народження і припиняється смертю, і обмежується спадкова правоздатність, 
передбачена ст. 527 ЦК УКраїни, широкого кола осіб-комморієнтів: спадкоємців 
за законом, за заповітом, відказодержувачів. Вважається, що проблема колізії між 
згаданими нормами, має  бути однозначно розв’язана на законодавчому рівні, а 
наразі знайти своє відображення в постановах пленуму Верховного суду України.  

Місцем відкриття спадщини вважається останнє постійне місце 
проживання спадкодавця, а якщо воно не відоме, місце знаходження майна 
померлого або основної його частини. З катего-ріями місця і часу відкриття 
спадщини пов’язане з’ясування цілої низки правових питань, але з огляду на 
підстави спадкового правонаступни-цтва. Для нашого ж дослідження 
визначальною є кате-горія часу відкриття спадщини. Адже саме порядок і 
послідовність  накопичення юридич-них фактів є визначальним для настання 
юри-дичних наслідків у вигляді спадкового право-наступництва і для 
характеристики юридичних фактів, що утворюють його юридичний склад [7, 
c.62-65; 6, c.120-125, 135-139]. Факти юри-дичного складу спадкового правона-
ступництва можна поділити на дві групи: ті, що зак-ріпляються в своїй сукуп-
ності на момент відк-риття спадщини, і ті, що матимуть юридичне значення 
лише в разі їх настання після відкритття спадщини.  
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Першу групу утворюють факти, за наявністю яких визначається коло спадко-
ємців померлого громадянина. А ця група, як відзначають учені-ци-вілісти, розпа-
дається на дві самостійні підгрупи: юридичні факти спадкування за законом і юри-
ди-чні факти спадкування за заповітом [12, c.48-49; 14, c.121-126]. Юридичні фак-
ти, що входять до першої підгрупи, визначаються у відповідності і з ст.ст. 527 – 
532 ЦК України. І якщо  ст.ст. 529- 532 вказують на позитивні факти належності 
конкретної особи до кола можливих спадкоємців за законом, то в ст. 528 зазнача-
ється загальна умова закликання до спадкування спадкоємців, а ст. 529 містить 
вказівку на негативні  юридичні  факти, за відсутності яких згадані особи будуть 
закликатись до спадкування.  

Юридичні факти спадкування за заповітом, які повинні бути закріплені на 
момент відкриття спадщини, визначаються на підставі ст.ст. 527-528, 534 ЦК 
України. Не можна погодитися з думкою Б.Б. Черепахіна, що підгрупа юридичних 
фактів спадкування за заповітом  “ включає один пози-тивний юридичний факт – 
заповіт…” [14, c.122]. До згаданої підгрупи входять також негативні юридичні фа-
кти, передбачені ст. 528 ЦК України. Не мають права стати спадкоємцями за запо-
вітом особи, які навмисне позбавили життя спадкодавця або кого-небудь і з спад-
коємців чи зробили замах на їх життя. На момент відкриття спадщини спад-
коємець, щоб бути закликаним до спадкування, не може бути таким, що навмисне 
позбавив життя спадкодавця або вчинив замах на його життя. Те ж  стосується  
вбивства чи замаху на вбивство і інших спадкоємців, за винятком того, що зло-
чинні дії щодо них можуть мати місце і після відкриття спадщини. Можливість за-
кликання до спадкування спадкоємців за заповітом у відповідності зі ст. 527 ЦК 
України залежить від того, чи були вони живи-ми на момент смерті спадкодавця. 
Спадкоємцями за заповітом також можуть бути діти померлого, зачаті за його 
життя і народжені після його смерті.  

Заповіт, який є односторонньою угодою спадкодавця, має особливе значення 
як  юридичний факт, що входить до юридичного складу спадко-вого правонаступ-
ництва. Угодою заповіту спадко-давець може встановити особливий порядок 
спад-кового правонаступництва як щодо визначення правонаступників (спадкоєм-
ців за заповітом, від-казоодержувачів), так і щодо порядку розподілу між ними 
спадкового майна. Це зумовлює  значну специфіку в правовому регулюванні ін-
ституту і специфіку самої односторонньої угоди заповіту. 

Особливим значенням угоди заповіту можна пояснити розповсюджене вжи-
вання  поняття запо-віту нарівні із законом, як підстави спадкування (ст. 524 ЦК 
України) [4, c.493-494; 5, c.45-47; 8, c.408-411]. Як відомо,  в якості підстав право-
наступниц-тва можуть виступати лише юридичні факти, а в якості підстав спадко-
вого правонаступництва – юридичні склади [1, c.47; 6, c.135]. При цьому закон – 
норма права є передумовою право-наступництва і до юридичного складу спад-
кування входити не може. Вживання в цьому випадку  поняття підстави спад-
кування не можна вважати звичайною помилкою законодавця. Во-но швидше є 
умовним, але не  випадковим. І має на меті вказати як саме, в який спосіб ви-
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значаються порядок і умови спадкового право-наступництва: приватною волею 
заповідача, шляхом вчинення угоди заповіту чи волею законодавця безпосере-
дньо в нормі права. Такі міркування лежать в основі вживання іншого, не менш 
розповсюдженого терміну – спадкування в порядку, передбаченому законом чи 
заповітом [13, c.455; 3, c.16]. 

Отже, термін спадкування в порядку, перед-баченому заповітом, більш об-
грунтований з точки зору теорії цивільного права загалом і теорії юри-дичних фа-
ктів, зокрема. Але закріплене законо-давством поняття заповіт як підстава спадку-
вання має безумовне право на існування в силу абсо-лютної специфічності і важ-
ливості акту заповіту для визначення порядку і особливостей правонас-тупництва 
при спадкуванні за заповітом.   

В  якості юридичних фактів відкриття спад-щини буде виступати у випадку 
оголошення грома-дянина померлим у порядку окремого провадження - рішення 
суду про оголошення громадянина по-мерлим, а у випадку фізичної смерті 
громадянина, яка засвідчується на підставі медичного свідоцтва, – сам факт смерті 
громадянина. Юридичними фак-тами відкриття спадщини на підставі викладеного 
необхідно визнати юридичні події і юридичні дії, виключно у вигляді судового 
акту. В будь-якому випадку до юридичних фактів відкриття спадщини доречним 
буде висловлювання О.С.Іоффе: “… В за-гальному ланцюгу причинно-наслідкової 
залеж-ності як дії, так і події в остаточному рахунку завжди породжують дії. Події 
самі по собі не могли б мати ніякого правового значення, якщо б вони не були 
тією чи іншою мірою пов’язані з поведінкою людей” [6, c.121]. Такими юридич-
ними  діями є угода прийняття спадщини. 

Накопичення юридичного складу спадкового правонаступництва 
завершується настанням юри-дичного факту прийняття спадщини. Прийняття 
спадщини – це одностороння угода особи, закли-каної до спадкування, яка може 
бути вчинена шляхом дій, передбачених ст.549 ЦК України. “Прийняття 
спадщини є актом виняткового значен-ня, оскільки саме в момент прийняття 
спадщини настає спадкове правонаступництво зі зворотною силою до часу 
відкриття спадщини” [14, c.129].          

Актом прийняття спадщини спадкоємець стає універсальним 
правонаступником спад-кодавця. Прийняття спадщини перетворює осо-бу, 
закликану до спадкування (в певному розу-мінні потенційного спадкоємця), на 
реального суб’єкта правовідносин власності, зобов’язаль-них відносин, 
учасником яких був спадкодавець.   

Якщо особа, закликана до спадкування,  вчи-нить односторонню угоду від-
мови від спадщини, даний юридичний склад спадкового правонаступ-ництва буде 
кваліфікуватись як незавершений. Спадковий перехід буде неможливий у зв’язку з 
безпідставністю. Але відмова від спадщини може виступати в якості юридичного 
факту, що входить до юридичного складу спадкування інших спад-коємців, 
суб’єктивне спадкове право яких залежить від відпадення інших спадкоємців. І в 
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цьому ви-падку завершуючим юридичним фактом  юридич-ного складу 
спадкування буде прийняття спадщини згаданими спадкоємцями.  

Отже, в якості підстави спадкового правонас-тупництва можуть виступати 
лише передбачені нормами цивільного законодавства юридичні скла-ди. Окремі 
юридичні факти, в цьому випадку, неза-лежно від їх виду мають правозмінюючі 
наслідки, лише якщо вони входять до зазначених юридичних складів, 
накопичених у певній послідовності. Цент-ральним юридичним фактом 
накопичення юри-дичного складу спадкового правонаступництва не-залежно від 
його виду, є факти, які характеризую-ться спеціальним юридичним поняттям - 
відкриття спадщини. Існують факти, які повинні при спадку-ванні за заповітом 
закріпитися у своїй сукупності на момент відкриття спадщини: одностороння уго-
да заповіту, факт наявності серед живих спадкоєм-ців за заповітом на момент сме-
рті спадкодавця, негативний юридичий факт, передбачений ст.528 ЦК України.  
Завершальним юридичним фактом, який настає винятково після відкриття спад-
щини, є прийняття спадщини спадкоємцем за заповітом. Виняткове значення за-
повіту як односторонньої угоди спадкодавця в якості юридичного факту, що вхо-
дить до юридичного складу правонаступництва за заповітом,  пояснюється тим, 
що в заповіті спад-кодавець на свій розсуд визначає порядок і умови спадкового 
правонаступництва. 
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Summary 

The legal structures provided by Civil law can only be the grounds of heredi-
tary succession. The will as the unilateral contract, is the legal fact,, included into the 
legal structure of hereditary succession. 
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ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНI ПРАВА СТОРIН У СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ 
 

Успiшне виконання громадянами покладе-них на них процесуальним законо-
давством функцiй забезпечується надiленням їх повноваженнями, реалізація яких 
впливає на процес здiйснення правосуддя i досягнення об'єктивностi при розглядi 
конкретної справи. Це є гарантiєю дотримання принципiв процесуального права 
(рiвностi грома-дян перед законом i судом; законностi; незалеж-ностi судiв та 
пiдкорення їх тiльки закону тощо), що сприяє захисту прав сторiн шляхом вине-
сення законної та обгрунтованої ухвали. Цим зумов-люється досить широкий об-
сяг процесуальних прав сторiн даної групи, а саме: право сторiн знати про час i 
мiсце розгляду справи (ст. 90 ЦПК); право мати представника по справi (ст. 110 
ЦПК); право знати склад суду, прiзвище прокурора, експерта, перекладача, секре-
таря судового засiдання (ст. 169 ЦПК); право заявляти вiдвід (ст. 169 ЦПК); право 
отримати пояснення про належнi їм процесуальнi права та обов'язки (ст. 170 
ЦПК); право передати вирiшення справи третейському або товариському суду; 
право на притягнення до процесу спiвучас-никiв, третiх осiб та iнших осiб (ст.ст. 
104, 105, 108, 121, 161 ЦПК); право знайомитися з матерiалами справи i робити з 
них нотатки ( ст. 99 ЦПК); право на отримання пояснення змiсту, строкiв i поряд-
ку оскарження ухвали суду (ст. 215 ЦПК); право на подання заяви до суду про ви-
правлення в ухвалi описки i явної арифметичної помилки та на вине-сення додат-
кової ухвали (ст.ст. 213, 214 ЦПК), на роз’яснення судової ухвали (ст. 215 ЦПК) та 
iн. 

Цивiльне процесуальне законодавство перед-бачає, що сторони мають право 
знати про день, мiсце i час розгляду справи, для чого на виконання вимог ст. 90 
ЦПК суддя зобов'язаний повiдомити сторони завчасно, але не пiзнiше нiж за п'ять 
днiв до судового засiдання (ст. 91 ЦПК). Установлене положення є процесуальною 
гарантiєю, яка забезпечує громадянам можливiсть здiйснення права взяти участь 
стороною у судовому засiданнi. Воно сприяє громадянам-сторонам у можливостi 
пiдготуватися до участi у процесi: вивчити ма-терiали справи, зiбрати i подати до-
датковi ма-терiали для пiдтвердження юридичних фактiв, покладених в обгрунту-
вання позову та заперечень i т.д. Право сторiн знати про день, мiсце i час роз-гляду 
справи є необхідною умовою реалiзації ними свого права на участь у судовому 
засiданнi. 

Цивiльний процесуальний кодекс України передбачає лише єдиний засiб су-
дового виклику або повiдомлення сторiн та iнших учасникiв процесу – повiстку 
(ст. 90 ЦПК), яка за змiстом повинна вiдповiдати вимогам ст. 92 ЦПК. Повiстка 
разом i з зворотною розпискою надсилається ре-комендованим листом або через 
розсильних. Як свiдчить практика, повiстка про виклик або повiдомлення на сьо-
годнi є не досить ефективним засобом, оскiльки її доставка у бiльшостi випадкiв 
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залежить вiд роботи пошти. Варто, на наш погляд, окрiм повiсток дати можливiсть 
суддi здiйснювати виклик i повiдомлення сторiн (iнших осiб) про мiсце, час i день 
розгляду справи телеграмою та телефонними дзвiнками. Це перш за все поставить 
до вiдома сторони про розгляд справи, збiльшить у часi можливiсть детальнiше i в 
повному об'ємi пiдготуватися до справи. Право на участь стороною у судовому 
засiданнi забезпечується встановленим ст. 172 ЦПК обов'язком суду вiдкласти роз-
гляд справи, якщо: а) вiдсутнi вiдомостi про вручення їм повiстки (до цього треба 
додати: якщо вiдсутнi вiдомостi про iнформування їх телеграмою або телефонним 
дзвiнком); б) неявка однiєї зі сторiн або обох сторiн визнана поважною; в) неявка у 
судове засiдання без поважних причин позивача чи вiдповiдача або позивача i 
вiдповiдача, якщо жоден з них не подав заяви про розгляд справи пiд час його 
вiдсутностi. Вiдкладаючи розгляд справи, суддя переносить її розгляд на iнший 
строк, забезпечуючи цим можливiсть для громадян-сторiн узяти участь у судовому 
засiданнi. Дана можливiсть забезпечується правом громадян отримати iнфор-
мацiю вiд суду про день, час i мiсце нового су-дового засiдання (ст. 176 ЦПК). По-
рушення цього правила веде до визнання винесеної по справi ухвали незаконним.  

Гарантією, яка забезпечує своєчасне пові-домлення сторін про час і місце 
розгляду справи, є вимоги ст. 137 ЦПК, яка покладає на позивача обов'язок у по-
зовнiй заявi вказати або мiсце зна-ходження, або мiсце проживання вiдповiдача. 
Порушення цiєї умови веде до наслiдкiв, перед-бачених ст. 139 ЦПК, - залишення 
заяви без руху. Якщо позивач не знає мiсця знаходження або мiсця проживання 
вiдповiдача, він має право клопотати перед судом про розшук відповідача. Проце-
суальну форму реалiзацiї цього права ст. 97 ЦПК не перед-бачає. Вважаємо, що це 
може бути письмова або усна заява. Окрiм того, вважаємо, що таким правом пови-
ннi бути надiленi i представники сторiн.  

Право на участь у судовому засiданнi та процесуальними засобами, якi забез-
печують його реалiзацiю, дозволяють сторонам захистити свої права в процесi су-
дового розгляду. Одним iз процесуальних засобiв реалiзацiї цього права є право 
мати представника у справi (ст. 110 ЦПК). Саме представництво забезпечує сто-
ронам можли-вiсть не лише звернутися за правовою допомогою, а й використати 
юридично грамотних осiб для ве-дення справи в судi. На відміну від сторін — 
юри-дичних осіб, громадяни можуть взяти участь у про-цесі стороною як особис-
то, так і через представ-ника. При цьому особиста участь громадянина не позбав-
ляє його права мати при цьому представника (ст. 110 ЦПК). Окрiм того, цивiльне 
процесуальне законодавство передбачає випадки обов'язкової участi представника 
у справах недiєздатних та обмежено дiєздатних громадян (ст. 111 ЦПК). 

За формою i змiстом процесуальне пред-ставництво є iнститутом цивiльно-
процесуального права. Стаття 110 ЦПК не мiстить визначення пред-ставництва в 
судi, тобто судового представництва, а використовує його лише у виглядi правово-
го термiну. Зазначимо, що iнститут судового пред-ставництва вiдрiзняється вiд 
представництва в цивiльному правi та в iнших галузях права. Судове представниц-
тво – це вiдносини мiж особами, змiстом яких є представницька дiяльнiсть [4, 
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c.20], тобто це дiяльнiсть, яка здiйснюється вiд iменi i в iнтересах особи, що пред-
ставляється в судi. Тому ст. 110 ЦПК доцільно назвати "судове пред-ставництво", 
де у ч. 1 дати поняття цього iнституту: "Судове представництво – це вiдносини, в 
силу яких одна особа (представник) зобов'язується законом, угодою, статутом та 
iншими обставинами правового характеру здiйснювати процесуальнi дiї в судi в 
iнтересах особи, що представляється в  межах наданих повноважень”.  

Питання представництва урегульовано окре-мою главою ЦПК. Цей iнститут 
широко зас-тосовується на практицi i може здiйснюватися особами, склад яких ви-
значено ст.ст. 111, 112 ЦПК. Пiдставами представництва є рiзнi факти: факт ро-
динних зв'язкiв, знайомства, членства у гро-мадськiй органiзацiї тощо. Але у 
бiльшостi ви-падкiв стосунки мiж представником i довiрителем базуються на до-
говiрних умовах: контракт, договiр, доручення i т.д. Найбiльшою популярнiстю 
корис-туються представники-адвокати. Це не випадково, оскiльки громадяни, якi 
беруть участь у справi стороною, бажають здійснювати свої дiї пiд контролем пра-
вових фахiвцiв, тобто адвокатiв. У зв'язку з цим гостро постає питання про оплату 
послуг адвокатiв малозабезпеченими громадянами. Право на судовий захист у 
складних справах для непiдготовлених юридично сторiн, нездатних фiнансувати 
правову допомогу, стане практично неможливим. Тому необхідно у п. 4 ст. 112 
ЦПК внести доповнення такого змiсту: "малозабезпеченi громадяни при захистi 
своїх порушених чи оспорюваних прав мають право звернутися за безоплатною 
правовою допомогою до адвоката за рахунок коштiв держави. Порядок i умови 
вiд-шкодування громадянам їх витрат за надання їм правової допомоги з боку ад-
воката, регулюються окремим положенням Кабiнету Мiнiстрiв України".  

Правова допомога громадянам у виглядi представництва в судi на сьогоднi 
здiйснюється також рiзними юридичними організаціями: фір-мами, синдикатами 
тощо. Тому варто було б роз-ширити  в законодавчому порядку перелік осіб, які 
мають право здійснювати представницькі функції в суді. Вiдповiдно до ст. 169 
ЦПК сторони мають право знати склад суду, який буде розглядати i вирiшувати 
справу, а також прiзвище прокурора, експерта, перекладача, секретаря судового 
засi-дання i отримати вiд головуючого пояснення про право заявляти вказаним 
суб`єктам вiдвід. Право на вiдвід є процесуальною гарантiєю законностi скла-ду 
суду, яка забезпечує постановлену судом закон-ної та обгрунтованої ухвали у 
цивiльних справах. Право на вiдвід повинно містити в собі також право знати i 
пiдстави вiдводу, передбачені у ст.ст. 18, 19 ЦПК. Тому суддя на виконання вимог 
ст. 169 ЦПК зобов'язаний роз’яснити сторонам пiдстави вiдводу. Це, насамперед, 
створить у сторiн абсолютну впев-ненiсть у тому, що справа розглядалася i була 
ви-рiшена безсторонньо й об'єктивно. 

Для того, щоб сторони могли виконувати, реалізувати наданi їм процесуаль-
ним законодав-ством України права та обов'язки, вони повиннi про них знати. 
Правильнiсть вирiшення справи зале-жить не лише вiд повного й об'єктивного 
дос-лiдження всiх матерiалiв справи, а й повноти вико-ристання сторонами своїх 
процесуальних прав та обов'язкiв. Відповідно до ст. 170 ЦПК сторони мають пра-
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во отримати від головуючого роз’яс-нення прав і обов’язків сторін. Таке 
роз’яснення повинно бути проведено у доступній для них фор-мі, відповідно до 
ст.ст. 99, 103 ЦПК. Данi права можуть бути реалiзованi в тому випадку, коли сто-
рони будуть знати про них не лише у кiль-кiсному вiдношеннi (їх об'єм), а й у 
якiсному (їх змiст). Пiд час бесiди, у порядку пiдготовки справи до розгляду, суддя 
повинен роз'яснити сторонам їх процесуальнi права та обов'язки. Якщо у пiдготов-
чiй стадії судового провадження сторонам їх права та обов'язки пояснюються у за-
гальних рисах, то при реалiзацiї права сторони мають право вимагати вiд суддi по-
яснення змiсту i наслiдкiв реалiзацiї даного права. Знання змiсту прав та обов'язкiв 
допоможе сторонам правильно розпоряджатися своїми матерiальними та процесу-
альними правами з метою встановлення iстини по справi.  

Цивільно-процесуальне законодавство передбачає право сторін передати роз-
гляд справи на вирiшення у третейський або товариський суд. Це право сторiн, 
тому суддя (суд) має право роз’яснити таку можливість. Оскiльки згода сторiн про 
передачу спору на вирiшення третейського або товариського суду чи закiнчення 
справи мировою угодою тягне закриття провадження по справi, то суддя повинен 
попередити про це позивача та вiдповiдача i роз'яснити їм правовi наслiдки таких 
процесуальних дiй. У ст. 143 ЦПК не мiститься по-ложення, що при опитуваннi 
сторiн суддя виявляє можливiсть укладення ними мирової угоди. На практицi ж це 
правило застосовується досить часто. Тому, на наш погляд, доцiльнiшим було би 
внесення до змiсту ст. 143 ЦПК положення щодо можливостi укладення мирової 
угоди мiж сторо-нами у стадiї пiдготовки справи до судового роз-гляду, оскiльки 
суддя змiг би прийняти заходи для врегулювання спору мiж сторонами мирним 
шля-хом ще до судового розгляду.  

У процесi пiдготовки справи до судового розгляду суддя викликає 
вiдповiдача лише в необ-хiдних випадках. Хоча не зовсiм зрозумiло, що це за нео-
бхiднi випадки i чим така необхiднiсть повинна мотивуватись. Думається, що до п. 
2 ст. 143 ЦПК варто внести термiн "у необхiдних ви-падках". Це насамперед дасть 
можливiсть не лише повно i всесторонньо дослiдити суддею обставини справи, а й 
стане гарантією для вiдповiдача щодо захисту ним своїх прав проти позовних ви-
мог позивача (наприклад, спростувати позовні вимоги шляхом подання до суду 
необхiдних доказiв, пода-ти зустрiчний позов; бiльш грунтовно пiдготува-тися до 
судового розгляду тощо), а також можли-вiсть з боку суддi запропонувати сторо-
нам укласти мирову угоду до судового розгляду. Крiм того, вважаємо за доцiльне 
закрiпити у пп. 1, 2 ст. 143 ЦПК право позивача i вiдповiдача давати свої пояс-
нення у присутностi адвоката, через адвоката без особистої присутностi при наяв-
ностi довiреностi i право на вiдмову від дачi пояснень, якщо адвокат відсутній. Це 
обгрунтовується тим, що сторони майже у бiльшостi випадкiв юридично не 
обiзнанi i не завжди можуть дати квалiфiковані свiдчення, подати необхiднi дока-
зи, повнiстю зрозумiти змiст наданих їм процесуальним законодавством прав i 
обов'язкiв. Участь адвоката дасть можливiсть сто-ронам бiльш грунтовно 
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пiдготуватися до майбут-нього судового розгляду i, насамперед, полегшити 
дiяльнiсть суду у дослiдженнi i виявленнi всiх фак-тичних обставин справи. 

У випадках подання позову прокурором, органами державного управлiння, 
iншими особами та органiзациями, передбаченими пп. 2, 3 ст. 5 ЦПК на захист 
прав iнших осiб, суддя повинен залучити до участi у справi позивача i повiдомити 
його про початий процес i визнання його позивачем. На наш погляд, такi дiї суддi 
також потрібно внести у перелiк дiй, передбачених ст. 143 ЦПК. Сторони мають 
повноваження, спрямованi на вирiшення пи-тання про склад осiб, якi беруть 
участь по справi. Виходячи з характеру спiрних вiдносин, якi виник-ли мiж сторо-
нами, вони мають право ставити пи-тання про залучення або вступ у справу 
спiвучас-никiв, третiх осiб, якi не заявляють самостiйних ви-мог. Правильне 
вирiшення цього питання у стадiї пiдготовки справи до судового розгляду дасть 
мож-ливiсть встановити iстину в справi, оскiльки данi особи теж заiнтересованi в 
наслiдках вирiшення справи i, беручи участь у справi, сприяють вине-сеннню су-
дом законної та обгрунтованої ухвали, що є гарантiєю захисту суб'єктивних прав 
сторiн. 

Вiдповiдно до ст. 104 ЦПК позов може бути пред'явлений спiльно кiлькома 
позивачами або до кiлькох вiдповiдачiв. Кожний з позивачiв або вiдповiдачiв що-
до другої сторони виступає у процесi самостiйно. Хоча спiвучасть регулюється i в 
iнших статтях ЦПК (ст.ст. 144, 208), визначення цього ж поняття, його ознак i 
пiдстав процесуа-льним законом не дано. У процесуальнiй лiтературi iснують рiзнi 
погляди на цю проблему. Що ж до поняття процесуальної спiвучастi, то, напри-
клад, В.В.Комаров визначає її як "участь в одному й тому ж процесi декiлькох по-
зивачiв чи вiдповiдачiв, iнтереси яких не суперечать один одному"[6,c.70]. На ду-
мку Л.К.Радзiєвської, "спiвучасть - це участь у одному i тому ж процесi декiлькох 
осiб на сторонi позивача чи вiдповiдача або на обох сторонах одночасно" [5,c.177], 
а М.Й.Штефана, О.Г. Дрiж-чана визначають її – "як участь кiлькох осiб з боку по-
зивача чи вiдповiдача в однiй i тiй самiй справi" [8,c.49]. В цiлому можна погоди-
тись з наведеними визначеннями, але у даному випадку вони не дозволяють 
вiдокремити спiвучасть вiд iнших випадкiв множинностi осiб у процесi, а значить, 
характеризують цей процесуальний iнститут негли-боко, мимобіжно. Дiйсно, для 
спiвучастi харак-терна множиннiсть осiб на сторонi позивача чи вiд-повiдача. Але 
для спiвучастi характерно також те, що це така множиннiсть осiб на сторонi пози-
вача, при якiй право вимоги кожного i з спiвпозивачiв є самостiйними, тобто по-
зовнi вимоги одного пози-вача iснують поряд з позовними вимогами iншого пози-
вача. Так само й обов'язок одного вiдповiдача вiдповiдати на позов не виключає 
обов'язку вiдпо-вiдати iншого вiдповiдача. Звiдси така важлива ознака спiвучастi 
як наявнiсть у спiвпозивачiв чи спiввiдповiдачiв однакових за змiстом ма-
терiально-правових вимог чи юридичних обов'язкiв. Це по сутi i є пiдставою 
спiвучастi. Мусимо погодитися з М.С.Шакарян, що пiдстави процесуальної спiв-
участi виходять з матерiальних правовiдносин, i це один iз проявiв зв'язку мiж ма-
терiальним та про-цесуальним правом [7,c.115]. 
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Спiвучасники – це особи, якi беруть участь у одному i тому ж судочинствi. 
Спiвучасть можли-ва, коли вимоги декiлькох позивачiв чи вимоги до декiлькох 
вiдповiдачiв заявленi для спiльного роз-гляду на момент порушення справи, а та-
кож якщо суддя при пiдготовцi справи до розгляду, згiдно зі ст. 144 ЦПК, об'єднує 
в одне провадження декiлька однорiдних позовних вимог у позовi одного й того ж 
позивача до одного й того ж вiдповiдача, чи до рiзних вiдповiдачiв чи по позовах 
рiзних вiдпо-вiдачiв до одного й того ж вiдповiдача.  

Та зауважимо, що незалежно вiд кiлькостi осiб, якi беруть участь по справi на 
сторонi пози-вача чи вiдповiдача, у процесi завжди є двi сторони – позивач та 
вiдповiдач. Дiюче цивiльне процесуа-льне законодавство не встановлює пiдстав 
спiв-участi. З цього приводу М.А.Гурвiч висловив дум-ку, що суддя не обмежений 
у правi щодо залучення спiвучасникiв [3,c.57]. На наш погляд, процесуа-льну 
спiвучасть доцiльно допускати у випадках, коли iснує множиннiсть суб'єктiв у ма-
терiально-правових вiдносинах (наприклад, у позовах, якi випливають з права 
спiльної власностi, спадкових відносин, скоєння шкоди декiлькома особами i т.д.). 
Допущення процесуальної спiвучастi в одно-рiдних позовних вимогах уявляється 
неефективним i недоцiльним, оскiльки не завжди сприяє економiї часу. Суди до-
пускають об'єднання однорiдних справ в одне провадження досить рiдко. На 
вiдмiну вiд ЦПК України, у ЦПК Росiйської Федерацiї зак-рiплено пiдстави 
спiвучастi. Так, ст. 128 (ч. 4) ЦПК Росiйської Федерацiї встановлює правило, що 
суд-дя має право об'єднати декiлька однорiдних справ у одне провадження, якщо 
таке об'єднання приведе до бiльш швидкого i правильного вирiшення про-тирiч. 
Думається, що до ЦПК України доцільно та-кож внести норму стосовно пiдстав 
спiвучастi, але такого змiсту: "Суддя, з метою захисту прав сторiн, має право об'-
єднати позовнi вимоги в одне прова-дження в тому випадку, коли предметом по-
зову є загальне право (загальний обов`язок) або коли по-зовнi вимоги випливають 
з одних i тих же пiдстав". 

Для процесуально-правового становища спiв-учасникiв характерний ряд 
ознак. По-перше, мiж спiвучасниками вiдсутнiй спiр про право. Не можна не по-
годитися з М.А.Вiкут, що право вимоги чи обов'язки одного i з спiвучасникiв не 
виключають право вимоги чи обов'язки iнших спiвучасникiв [1,c.74]. Дiйсно, по-
зовнi вимоги спiвпозивачiв iснують самостiйно i паралельно, а обов'язки спiв-
вiдповiдачiв не виключають один одного. По-друге, наявнiсть у спiвучасникiв по 
справi позовних вимог чи юридичних обов'язкiв, якi виникають iз одного спiрного 
правовiдношення чи i з спiрних право-вiдносин, обгрунтованих тотожними юри-
дичними фактами [2,c.10]. Ця ознака передбачає наявнiсть двох видiв спiвучастi: 
обов'язкової (необхiдної) i факультативної (не обов'язкової). Обов'язкова спiв-
участь зумовлена характером спiрних матерiальних правовiдносин, а саме: їх бага-
тосуб'єктнiстю. По-дання позовiв декiлькома позивачами або до де-кiлькох 
вiдповiдачiв є необхiдною умовою розг-ляду справи у судовому засiданнi i вине-
сення за-конного та обгрунтованого рiшення. Пiдставою необхiдної спiвучастi є 
загальне право (наприклад, право сумiсної власностi на житловий будинок) або за-
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гальний обов'язок (наприклад, видiл майна з колективної власності). Факультатив-
на спiвучасть залежить вiд обставин справи, iнiцiативи позивача i думки суддi. 
Спiвучасть можлива, якщо однi i тi ж обставини породили ряд самостiйних 
спiрних мате-рiальних правовiдносин мiж декiлькома суб'єктами. Якщо спiр про 
право став предметом судового розгляду, то й iнший спiр про право, який виник з 
тих же пiдстав (одного спiрного матерiального правовiдношення), можуть бути 
розглянуті в одному процесi. По-третє, можливiсть одночасного розгляду i 
вирiшення позовних вимог спiвпозивачiв до спiввiдповiдачiв. Це, перш за все, зу-
мовлено економiєю часу як для суду, так i для спiвучасникiв, створення умов для 
бiльш правильного i швидкого розгляду спору мiж сторонами. Саме в цьому проя-
вляється принцип процесуальної економiї. По-чет-верте, спiвучасники – це особи, 
якi беруть участь в одному й тому ж судочинствi. Спiвучасть можлива при умовi, 
коли вимоги спiвпозивачiв до спiв-вiдповiдачiв заявленi для спiльного розгляду в 
одному провадженнi. 

Вiдповiдно до ст. 149 ЦПК сторони мають право подати до суду заяву про за-
безпечення позо-ву. Забезпечення позову спрямоване на усунення перешкод, якi 
можуть ускладнити або зробити не-можливим виконання ухвали суду. Це проце-
суальна гарантiя, яка забезпечує реальне поновле-ння порушених чи оспорюваних 
прав громадян, на захист яких прийнято ухвалу. У ст. 151 ЦПК зак-рiплено, що за-
ява про забезпечення позову повинна бути розглянута суддею (судом) у день її по-
дання, без повiдомлення вiдповiдача та iнших осiб, якi беруть участь по справi. 
Перелік засобів забезпе-чення позову дається у ст. 152 ЦПК. Стосовно гро-мадян, 
на відміну від підприємств, організацій, установ, об`єднань тощо, може бути 
вико-ристаний будь-який із зазначених засобів забезпечення позову. Це особ-
ливість, яка харак-теризує участь громадян у процесі стороною на відміну від 
участі стороною юридичної особи. Ведучи мову про забезпечення позову, не-
обхідно враховувати і "Перелiк майна громадян, на яке не може бути звернено 
стягнення за вико-навчими документами". Чи є сенс накладати арешт на майно 
вiдповiдача, якщо на нього не може бути звернуто стягнення по виконавчих 
документах. Думається, що до ст. 152 ЦПК треба внести доповнення такого 
змiсту: "Заборо-няється накладати арешт на майно громадян вiдповiдно до пе-
релiку майна громадян, на яке не може бути звернуто стягнення за вико-
навчими документами". 

Кожна i з сторiн на пiдставi ст. 154 ЦПК має право порушити перед суддею 
(судом) питання про замiну одного виду забезпечення позову iншим, а також до-
пустити декiлька забезпечень, але щоб загальна сума не перевищувала позовної 
суми. Після винесення ухвали у справi i його проголошення громадяни, якi брали 
участь по спра-вi стороною, мають право отримати вiд головую-чого пояснення 
його змiсту, строкiв i проце-суального порядку оскарження. Сторони, якi не були 
присутніми у судовому засiданні, мають право отримати вiд суду протягом п'яти 
днiв з моменту проголошення ухвали її копiю. Сторони користую-ться також 
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iншими процесуальними правами, якi пов'язанi з розвитком i рухом справи, а та-
кож з об'єктивним розглядом справи. 
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СУДОВА ПРАКТИКА В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ 

ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

 

У науці трудового права залишається нез’я-сованим питання про те, чи є су-
дова практика джерелом трудового права, тобто чи є ця практика тільки застосу-
ванням закону, чи вона формує й саме право, яке доповнює законодавство, запов-
нює його прогалини. Також тривають дискусії з приво-ду поняття і змісту судової 
практики. Наприклад, С.І.Вільнянський відносив до неї лише правові положення, 
які склались при вирішенні судами однорідних конкретних справ і були вироблені 
в результаті однакового і багаторазового застосуван-ня норм до відносин, не вре-
гульованих з вичерп-ною ясністю або неповно врегульованих відповід-ним зако-
ном, і не визнавав судовою практикою керівні роз’яснення пленуму Верховного 
Суду [5, с.57,60]. С.Н.Братусь і А.Б.Венгеров вважають, що в переважній більшос-
ті випадків керівні роз’яс-нення містять узагальнений вираз усталеної практи-ки 
застосування законодавства або назрілі потреби такої практики (в зв’язку з ускла-
дненнями в право-застосовчій діяльності судів), узагальнення, яке сприймається, 
як правило, для вирішення конк-ретних справ. Такі роз’яснення, на думку цих ав-
то-рів, також входять до судової практики [2, с.14]. Дану точку зору поділяє і 
С.Ю.Головіна, зазна-чаючи, що підтвердженням наведеної тези служить той факт, 
що деякі правоположення, які є резуль-татом розгляду конкретних судових справ, 
увійшли в постанови пленумів Верховних судів уже як роз’яснення [6, с.148]. 

А.Б.Венгеров підкреслює, що судова практи-ка – це не просто розгляд судами 
тих чи інших справ, не просто діяльність судових органів, яка визначається, оці-
нюється в показниках статистики. Такий підхід до судової практики існує, але він 
виходить з презумпції, що суд – це просто “вуста” закону, що суд не творить пра-
во. Але є й інше визначення судової практики. В цьому випадку під судовою прак-
тикою розуміють таку діяльність су-дових органів, у результаті якої деталізуються 
і конкретизуються закони, виробляються правополо-ження. В цьому підході ви-
знається творча роль суду, коли в кінцевому результаті, внаслідок роз-гляду одно-
рідних справ з’являються однорідні рі-шення, складаються стійкі зразки, приклади 
розуміння тих чи інших юридичних понять, термінів [4, с.421].  

Отже, висвітливши різні підходи до поняття судової практики, ми будемо 
розглядати її як систему результатів, підсумків судової діяльності, узагальнених і 
закрпілених у керівних роз’яснень Верховного Суду України, як орієнтир для ви-
рішення конкретних, аналогічних справ, призна-чену для однакогового застосу-
вання судами чин-ного законодавства про працю. 

У радянській юридичній науці домінувала точка зору, яка стверджувала не-
правомірність виз-нання постанов Верховного Суду джерелами права. Для її об-
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грунтування висувались в основному два аргументи. Перший, традиційний, поля-
гає в тому, що Верховний Суд здійснює нагляд за діяльністю нижчестоячих судів, 
забезпечує єдність їх діяль-ності. Інакше кажучи, він займається правозасто-
суванням, а не правотворчістю. Другий аргумент, який висувається вже в останній 
час, полягає в тому, що правотворчість прийшла б у протиріччя з принципом роз-
поділу влади. І в даний час цієї точки зору дотримуються багато вчених [25, с.41; 
7, с.48; 27, с.46; 21, с.36]. 

Але характеризується юридична природа актів судової практики по-різному. 
Вони розгля-даються і як підзаконні нормативні акти [2, с.54-55], і як додатковий 
елемент нормативного право-вого регулювання суспільних відносин, правовий акт 
офіційного нормативного тлумачення [1, с.49], і як інтерпретаційні нормативні ак-
ти [28, с.157-158]. В.В.Лазарєв підкреслює, що в процесі узагальнення практики 
нижчестоячих судів на основі принципів права Верховний Суд своїми керівними 
вказівками “долає” недосконалість нормативного акта. В пос-тановах Пленуму 
Верховного Суду завжди міс-тились, містяться і не можуть не міститись правила 
поведінки загального характеру, які звернені дале-ко не до певного суду, а до всіх 
судових інстанцій і до невизначеного кола осіб у зв’язку з можливістю їх звернен-
ня до судових органів. Одиничне засто-сування норм права ніколи не вичерпує 
змісту ке-рівної вказівки. Керівні роз’яснення хоча й тим-часово, але заповнюють 
прогалини в законодавстві, вносять новий елемент у правове регулювання. Поста-
нови відрізняються достатньою визначеністю і містять положення нормативного 
характеру, які мають юридичну силу. Багато сформульованих су-дом правополо-
жень є наслідком судової практики по вирішенню спорів за аналогією закону й 
аналогією права. Згодом вони знайшли нормативне закріплення в чинному зако-
нодавстві. Тому, на думку автора, судові правоположення є важливою формою 
правотворчої конкретизації. Одночасно в своїй значній частині судові акти вико-
нують інтер-претаційну роль, тобто є актами тлумачення норм права [18, с.195-
196]. 

Поняття “правоположення” А.Б.Венгеров трактує як “загальне положення, 
яке склалося в процесі неодноразового застосування судовими органами правових 
норм в аналогічних справах, пов’язане з конкретизацією в рамках закону пра-вової 
норми [3, с.10]. В.В.Лазарєв називає право-положення “піднормативним засобом 
юридичного впливу на суспільні відносини” [13, с.7]. Вчені не виключають елеме-
нту нормативності в правополо-женнях, тобто вважають, що вони наділені певним 
ступенем узагальненості й обов’язковості. Але вони не мають усіх необхідних 
структурних еле-ментів норми права. В першу чергу у правопо-ложень відсутній 
механізм, який забезпечує їх безумовну реалізацію, відсутня санкція [2, с.25-26; 
20, с.38-39]. Ми поділяємо думку С.Ю.Головіної, яка пропонує вважати приписи 
загального харак-теру, які містяться в актах офіційного тлумачення, не нормами 
права, а правоположеннями, які мають юридичне значення, але не можуть склада-
ти основу правозастосовчих рішень [6, с.149]. 
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Останнім часом у зв’язку і з змінами, що відбулися, до найважливіших з яких 
відносять закріплення в Конституції принципу розподілу вла-ди і визнання висо-
кого статусу суду, судової влади, в літературі з’явився інший погляд на природу 
ак-тів судової практики. Визнаючи в судовій системі самостійну гілку державної 
влади, ряд учених цим визнають допустимість прийняття судами правових норм. 
Зокрема, зазначається, що судові правові норми є типовим засобом управління в 
цивілі-зованому суспільстві. Вирішення конкретної спір-ної життєвої ситуації да-
ється судом у вигляді судо-вої ухвали, яке є правилом поведінки, наділеним при-
мусовою силою. В цьому значенні судова ухва-ла не відрізняється від правової но-
рми. Відмінність звикли бачити в тому, що норма має всезагальне застосування, а 
конкретна  ухвала персоніфікована, відноситься тільки до конкретної ситуації. 
Але, під-креслюють учені, в останні роки, з визнанням суду гілкою державної вла-
ди, створено механізм, який забезпечив багатьом судовим рішенням всезагальне 
застосування, тобто зробив ці ухвали джерелом права [26, с.57]. З точки зору 
С.П.Мавріна, акти вищих судових органів, норми  яких необхідно кла-сифікувати 
як судове узвичаєння правозастосовчої практики, є джерелом трудового права [15, 
с.55]. 

На думку Ю.Орловського, ухвали Верховно-го Суду відносяться до джерел 
трудового права в тих випадках, коли Верховний Суд приходить до висновку про 
невідповідність акта державного чи іншого органу закону. При визнанні акту в 
сфері праці недійсним припиняється відповідне регулю-вання й застосовуються 
норми закону, які були скоректовані підзаконним актом. Постанови Пле-нуму 
Верховного Суду відносяться до джерел тру-дового права, вважає автор, коли ни-
ми встано-влюються нові правила, які мають загальне зна-чення для регулювання 
трудових відносин [23, с.138-139]. 

С.А.Іванов переконує, що Верховному Суду треба надати нові можливості 
для подальшого вдосконалення своєї практики, які автор вбачає в офіційному на-
данні Верховному Суду права давати тлумачення законів і у визнанні судової пра-
во-творчості [10, с.44]. При цьому С.А.Іванов заува-жує, що джерелом права є по-
станови тільки Вер-ховного Суду. Ухвали судів загальної юрисдикції, які знахо-
дяться нижче Верховного Суду, дже-релом права не є, оскільки стосуються 
справ, які мають приватну значимість і тому по схожих справах ними можуть 
бути прийняті різні ухва-ли. Постанови ж Верховного Суду набувають якості 
джерела права саме тому, що в судовій системі тільки він здатний забезпечити 
однакове застосування закону. Також автор наголошує, що судова постанова, з 
його точки зору, не має пріо-ритету перед законом і повинна залишатись дже-
релом права до того часу, поки законодавець або підтвердить її, прийнявши 
аналогічну норму, або змінить, або взагалі спростує, оскільки пріоритет нале-
жить законодавцеві [9, с.26-27]. 

У літературі знайшла своє закріплення й інша позиція, яка полягає в тому, що 
судова прак-тика в найрізноманітніших проявах виступає дже-релом трудового 
права. Згідно з цією позицією, джерелом трудового права служать ті судові акти, 
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які, по-перше, реально змінюють права й обов’язки учасників трудових відносин і, 
по-друге, опубліко-вані. До них автори відносять: постанови Пленуму Верховного 
Суду; постанови Конституційного Су-ду по окремих справах, які носять принци-
повий ха-рактер і опубліковані; ухвали нижчестоячих судів, апробовані Верхов-
ним Судом (при касаційному розгляді, при складанні оглядів судової практики) і 
опубліковані [26, с.59]. 

Дискусійним залишається й питання про те, чи має місце в системі джерел 
трудового права судовий прецедент, під яким прийнято розуміти судову ухвалу, 
яка фактично використовується в якості зразка за аналогічних обставин. Так, 
І.Я.Ки-сельов звертає увагу на те, що роль судів особливо велика в англосанксон-
ських країнах, де судовий прецедент – найважливіше джерело трудового пра-ва (і 
права взагалі), а також у ФРН, де ухвала Феде-рального трудового суду істотно  
доповнюють не-достатньо точно і повно сформульовані норми законодавства, осо-
бливо у сфері колективних тру-дових відносин. Значна роль судової практики у 
Франції, Швеції, Нідерландах. Суди  окреслюють сферу застосування, межі трудо-
вого права, при-стосовують закони до обстановки, що змінюється, соціально-
економічних умов. У цілому роль судо-вої практики не тільки у застосуванні, а й у 
форму-ванні трудових законів дуже велика в усіх західних країнах [11, с.37]. 

Руперт Кросс у своїх дослідженнях прихо-дить до висновку, що саме виріша-
льна роль преце-денту у створенні і функціонуванні права відрізняє систему зага-
льного права від континентальної та інших правових систем [22, с.6]. Але як слу-
шно наголошує А.Б.Венгеров, необхідно враховувати, що в так званій англосанк-
сонській правовій системі йде процес, при якому збільшується питома вага стату-
тного права, а в романській правовій системі (Франція, Німеччина і т.д.) збільшу-
ється питома вага прецедентного права. Цей же процес, на думку авторів, характе-
рний і для Росії. Багато роз’яснень Пленуму Верховного Суду РФ набувають ха-
рак-теру судових  прецедентів, коли в них конкрети-зуються і деталізуються зага-
льні норми закону, коли розкривається і встановлюється однозначне розу-міння 
оціночних понять [4, с.420]. 

Р.З.Лівшиць, визнаючи судову практику в найрізноманітніших проявах дже-
релом права, вва-жає, що прийняті судові ухвали служать зразком для майбутніх 
судових ухвал, тобто складається механізм судового прецеденту. А важливою 
особ-ливістю цих ухвал є те, що вони в тій чи іншій фор-мі апробуються Верхов-
ним Судом і публікуються. Опублікування судової ухвали  перетворює цю ух-валу 
в основу прецеденту. Ця риса, зазначає автор, зближує судову практику з іншими 
джерелами права. Опублікування ухвали робить її предметом загального надбан-
ня, свідчить про його апробацію Верховним судом, який видає свої бюлетні, що є 
основним джерелом судової практики [14, с.11]. 

В.М.Жуйков справедливо звертає увагу на те, що опублікована практика Вер-
ховного Суду офі-ційно не могла розглядатись як джерело права, і посилання на 
неї в судових ухвалах є недопусти-мими, оскільки в нашій країні інститут судово-
го прецеденту не визнається. Але вона фактично зав-жди враховувалась нижчес-
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тоячими судами як орієнтир у питаннях застосування й тлумачення права, усунен-
ня прогалин у ньому, застосування аналогії закону чи аналогії права. Тому автор у 
зв’язку з тим, що роль і значення судової практики значно зросли, пропонує офі-
ційно визнати судову практику Верховного Суду в конкретних справах джерелом 
права, надавши опублікованим ухвалам Верховного Суду, які мають принципово 
важливе значення, силу прецеденту і надавши судам право посилатись на них у 
своїх ухвалах [8, с.16,23]. 

Ми поділяємо точку зору В.С.Нерсесянца, який вважає, що судова практика в 
різних проявах являє собою не правотворчу, а лише правозасто-совчу (і відповідну 
правотлумачну) діяльність. Автор, на відміну від Р.З.Лівшиця, який пра-
возастосовчі ухвали, що потрапили в огляд су-дової практики , трактує як су-
довий прецедент (в розумінні нового джерела права), подібні огляди, публікації 
в судових бюлетенях і т.п. вважає ли-ше авторитетною інформацією про право-
засто-совчу практику (до того ж вибірковою й фраг-ментарною). 
В.С.Нерсесянц наголошує на тому, що система прецедентного права має власну 
історію, свою логіку і свої чіткі правила та про-цедури становлення й функціо-
нування, що й від-різняє її від континентальних систем права, які формуються і 
діють інакше. Тому, на його дум-ку, публікації у нас деяких випадків з право-
зас-тосовчої практики судів не є ні правотворчістю, ні джерелом прецедентно-
го права [16, с.34-41]. 

У теорії права, крім судового прецеденту, виділяють і прецедент тлумачення 
правових норм, який створюється в процесі тлумачення правових норм судовими 
органами або самим законодавчим органом. Спираючись на тлумачення, дане в 
ухва-лах вищих судів, усе більше утверджується думка про те, що якщо Верхов-
ний Суд захистив ті чи інші інтереси, вимоги або поведінку як законні, або спрос-
тував як незаконні, то він тим самим дав під-ставу для нового розуміння і застосу-
вання даних правових норм. І саме в цьому, як правильно від-значає 
А.В.Міцкевич, а не в протиставленні закону судового прецеденту полягає роль су-
дової прак-тики як особливого джерела права в країнах конти-нентальної системи 
права [17, с.153]. Те розуміння, яке закріпиться в судовій практиці і буде узагаль-
нене і підтверджене вищим судом, є ніби вторин-ним, поглиблюючим і доповню-
ючим закон та інші нормативні правові акти джерелом права. Ми поділяємо точку 
зору В.І.Прокопенка, який вважає, що керівні роз’яснення Пленуму Верховного 
Суду України носять загальний характер, розраховані на багаторазове застосуван-
ня, що характерно саме для джерел права. Але ці роз’яснення не підміняють закон, 
не змінюють його суті, а носять допоміжний характер. Видання таких роз’яснень 
не наділяє ви-щий судовий орган країни правотворчими функ-ціями і не підміняє 
правотворчі органи [19, с.82]. 

Рішення Конституційного Суду також по-різному характеризуються вченими 
й практиками. Наприклад, навіть серед членів Конституційного Суду РФ немає 
єдності в цьому питанні. Так, суддя Конституційного Суду  РФ Б.С.Ебзєєв вважає, 
що ухвали суду формують конституційно-правові пре-цеденти. Заступник голови 
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Конституційного Суду Т.Г.Морщакова вважає, що говорити про преце-дентне 
значення ухвал Конституційного Суду не зовсім точно, оскільки прецедентне су-
дове рішення обов’язкове тільки для рішень з аналогічних справ, ухвала ж Кон-
ституційного Суду обов’язкове для всіх справ, пов’язаних із застосуванням відпо-
відної норми. А.А.Бєлкін зазначає, що ухвала Конс-титуційного Суду – це похідні 
джерела права: вони спираються на первинні джерела, носять, як пра-вило, інтер-
претаційний характер і відносяться до конкретної справи [24, с.6-7,8,10]. З точки 
зору В.В.Лазарєва і Н.Л.Граната, Конституційний Суд РФ офіційно і законно 
створює судовий прецедент у Російській Федерації, тобто є в певному відноше-нні 
свого роду суб’єктом правотворчості [18, с.194]. 

Ухвали Конституційного Суду визнають джерелами трудового права такі, 
наприклад, автори як С.Ю.Головіна [6, с.150], С.А.Іванов [10, с.45], 
Ю.П.Орловський, який уточнює, що до джерел тру-дового права відносяться по-
станови Конституцій-ного Суду про втрату чинності нормативних актів про пра-
цю [23, с.139]. Є.Б.Хохлов наголошує, що ухвали Конституційного Суду мають 
силу акту, який відміняє норми права, отже, тягне виникнен-ня, зміну, припинення 
прав і обов’язків суб’єктів суспільних відносин [12, с.565]. Інші вчені зай-мають 
протилежну позицію з цього питання [21, с.37; 27, с.46]. 

Із закріпленням у Конституції України роз-ділу ХІІ принципово нову роль у 
впливі на законо-давство почала відігравати діяльність Конститу-ційного Суду 
України. Мова йде про судовий вплив на законодавство, обов’язковий і офіційно 
визнаний державою. Тому, на нашу думку, не може бути сумніву з приводу того, 
що ухвала Консти-туційного Суду України є джерелом права в цілому і трудового 
права України, зокрема. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що судова прак-
тика виступає особливим джерелом у системі джерел трудового права України. Ця 
особливість, на нашу думку, полягає в тому, що в процесі розгляду трудових спо-
рів судам доводиться, керуючись нормами права, застосовувати загальні правові 
приписи до конкретних ситуацій. Тому керівні роз’яснення Верховного Суду 
України відіграють величезну роль для однакового застосування норм трудового 
законодавства, оскільки тлумачать положення нор-мативних актів, заповнюють 
прогалини в трудо-вому законодавстві. Оскільки постанови Пленуму Верховного 
Суду України містять в собі положення тлумачного і конкретизуючого характеру, 
було б неправомірним заперечувати, що вони можуть бути джерелом трудового 
права України. Але разом з тим не можна говорити й про наявність судового пре-
цеденту в системі джерел трудового права України. Адже визнання прецеденту 
джерелом права дає можливість суду виконувати правотворчі функції як у випадку 
відсутності відповідного закону, так і за його наявності. А це абсолютно не відпо-
відає правовій системі України. Тому поста-нови Пленуму Верховного Суду Укра-
їни слід розг-лядати лише як вторинне джерело трудового права, яке поглиблює і 
доповнює закон та інші акти тру-дового законодавства. Воно носить допоміжний 
ха-рактер, оскільки керівні роз’яснення Верховного Суду України не є самостій-
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ними правовими нор-мами, а лише частиною норм, що тлумачаться, які не мають 
самостійного значення без останніх. 
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The juridical practice in the system of sources of Labour Law 

 
Summary 

The statesments, that the juridical practice is pecular, secondary source of La-
bour Law, which deepens and supplements a law and other acts of labour legislation. 
Juridical precedent is not the independent source of Labour Law in Ukraine. 
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ПРАВО ПРАЦІВНИКА НА ОХОРОНУ ПРАЦІ ТА ЙОГО ГАРАНТІЇ 
 

Одним із головних завдань трудового зако-нодавства є встановлення високо-
го рівня умов пра-ці та охорони трудових прав працівників. Право громадянина на 
охорону праці відноситься до основних прав громадян, тому стан законодавства та 
реальне становище справ у сфері реалізації да-ного права є не тільки показником 
цивілізованості  суспільства, але й умовою його  моральності та ефективності еко-
номіки [4, c.364]. Реалізація со-ціа-льного призначення трудового права у сфері 
охорони праці забезпечується, з одного боку, регла-ментацією трудових прав  і 
обов`язків працівників, з іншого – покладанням на роботодавця обов`язку неухи-
льно дотримуватись (законодавства про пра-цю, правил і норм  щодо охорони 
праці та забез-печувати своїм працівникам безпечні умови праці. 

У зв`язку з переходом до ринкових відносин розширюється сфера договірно-
го регулювання  трудових відносин через галузеві (регіональні) тарифні угоди, ко-
лективні та трудові договори. В даний час у законодавстві можна спостерігати три 
групи норм у сфері охорони праці: а) норми, які не можна змінювати в договірно-
му регулюванні ні на користь роботодавця, ні на користь працівника. Вони вста-
новлюються законодавством про працю і є обов`язковими для виконання обома 
сторонами трудового правовідношення; б) договірні норми галузевих (регіональ-
них) тарифних угод, що зобо-в`язують роботодавця прийняти на себе додаткові, 
порівняно з чинним законодавством про працю, зобов`язання щодо охорони праці 
працівників; в) норми, що встановлюються винятково за домовле-ністю між робо-
тодавцем  і працівником. Єдина умова  - вони не можуть погіршувати становище 
працівників порівняно з чинним законодавством про працю [6, c.443]. 

При всіх позитивних тенденціях розши-рення у трудовому праві договір-
ного регулю-вання по відношенню до встановлення умов що-до охорони праці 
доцільно зберегти державне регулювання, оскільки воно в значній мірі забез-
печене органами держави. Та це не означає, що пріоритет повинен надаватись 
державному чи договірному регулюванню. Сьогодні мова повин-на йти про 
інше: про  правильне співвідношення, поєднання державного та договірного 
регулю-вання трудових відносин. Держава повинна вирі-шувати тільки одне 
питання – встановлення  мі-німального рівня гарантій, а все інше - проблема 
договірного регулювання. При цьому у відно-шенні умов праці в трудовому за-
конодавстві діє норма – принцип: умови договору, що погір-шують  становище 
працівників порівняно з зако-нодавством про працю, є недійсними. Цим уста-
новлюється визначене співвідношення  між дер-жавним і договірним регулю-
ванням трудових відносин, за яким установлений законодавством  мінімум пра-
вових гарантій не може бути зниже-ний ні за яких умов. Цей мінімум може бу-
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ти тільки підвищений  у галузевих (регіональних) угодах, колективних догово-
рах, трудових до-говорах, контрактах. 

Принцип непогіршення умов праці був сфор-мульований у Законі  Українсь-
кої РСР  від 20 бе-резня 1991 року “Про внесення змін і доповнень до Кодексу за-
конів про працю Української РСР при переході республіки до ринкової економі-
ки” [1, ст. 267]. Закон підкреслив широту прав  підприємств у встановленні додат-
кових пільг для працівників підприємства, установи, організації: в межах своїх по-
вноважень і за рахунок власних коштів під-приємства можуть установлювати до-
даткові  порів-няно з законодавством трудові та соціально побу-тові пільги для 
працівників. Водночас в чинному законодавстві не відтворено норми щодо підви-
щення мінімального рівня умов праці працівників у зв`язку з досягненнями науки і 
техніки. У систему охорони праці включаються крім правових та ін-ших заходів 
ще й організаційно – технічні заходи, а роботодавцю ставиться в обов`язок (ст. 153 
КЗпП України) забезпечити безпечні умови праці для працівників даного підпри-
ємства.                   

На нашу думку, законодавство про працю по-винно враховувати факт про-
гресу науки і техніки, а також ту обставину, що технічний розвиток пови-нен 
створювати нові види виробничого устатку-вання, інших технічних засобів вироб-
ництва, а також технологічних процесів, які більш безпечні для працівників, порі-
вняно з тими, які мають місце на сьогодні. Цей технічний рівень закріплюється 
відповідними нормативними актами (стандартами), але в першу чергу законодав-
ство повинно встанов-лювати вимогу про відповідність технічних мож-ливостей, 
що мають місце, вимогам безпеки. 

Отже, по відношенню до державного і дого-вірного регулювання  в законо-
давстві про працю повинні бути зафіксовані такі принципи: 1) дер-жава встанов-
лює мінімум правових гарантій пра-цівникам щодо охорони праці; 2) мінімум 
правових гарантій з боку держави в сфері безпеки праці по-винен відповідати тех-
нічному рівню, досягнутому наукою і технікою в забезпеченні здорових і без-
печних умов праці; 3) у договірному порядку сто-рони трудового відношення мо-
жуть встановлювати за рахунок власних коштів роботодавця більш високий рівень 
умов щодо охорони праці, ніж це передбачено у чинному законодавстві. 

Ефективність реалізації права працівника на охорону праці і захист пору-
шеного права багато в чому залежить від достовірності інфор-мації про харак-
теристики умов праці та їхнього правового оформлення [2, c.71-76]. Так, прави-
льне найменування професії (посади), на яку приймається працівник, повинно 
відповідати Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику робіт і професій 
(ЄТКД) або Тарифно-квалі-фікаційним характеристикам і кваліфікаційним до-
відникам посад службовців (керівників, спе-ціалістів, технічних виконавців). 
Це дає праців-нику правові гарантії у визначенні умов праці (наприклад, робо-
чого часу, часу відпочинку для екіпажів повітряних суден, пільги особам, що 
працюють у районах з особливими кліматичними та геологічними умовами і 
умовами підвищеного ризику для здоров`я; надання додаткових відпус-ток  за 
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роботу з ненормованим робочим днем; надання доплат і надбавок, що носять 
компенса-ційний характер за шкідливі і небезпечні умови праці, за роботу в ні-
чний час, вихідні та святкові дні і т.д.). Ці гарантії пов`язані з професією, по-
садою, а також з особливими умовами праці на окремих підприємствах, уста-
новах, організаціях. 

Особливе значення для охорони життя і здоров`я працюючих має інфор-
мування їх про стан умов і охорони праці на робочому місці, про існуючий ри-
зик ушкодження здоров`я, про забезпечення працівників спецодягом, засобами 
індивідуального захисту, що надаються їм, і які є обов`язковими для роботода-
вця. Роботодавець невправі вимагати від працівника виконання роботи, поєд-
наної з явною небезпекою для жит-тя, а також в умовах, що не відповідають за-
ко-давству про охорону праці (ст. 153 КЗпП України). Ця інформація у вигляді 
достовірних характеристик умов праці, компенсацій і пільг працівникам за ва-
жкі та шкідливі умови праці повинна зазначатись у трудовому договорі.         

На нашу думку, з метою посилення гарантій працюючим і, особливо, надання 
громадянам мож-ливості захищати своє конституційне право на працю в умовах, 
що відповідають вимогам безпеки і гігієни, у чинне законодавство про працю по-
винні бути внесені зміни про обов`язковий додаток до трудового договору атеста-
ційного паспорта робо-чого місця. У першу чергу це повинно стосуватись праців-
ників, які відносяться за родом своєї професії до відповідних виробництв і видів 
робіт, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, а також громадян, що 
працюють на підприємствах, устано-вах, організаціях з особливими умовами пра-
ці.  

Такий атестаційний паспорт робочого місця повинен мати ідентифікаційний 
номер підприєм-ства, номер робочого місця та бути зареєстрованим у територіа-
льному органі по працевлаштуванню. Трудовий договір разом із завіреною під-
приємст-вом копією атестаційного паспорта повинен вида-ватись працівнику з 
приходом на роботу або при зміні місця роботи на цьому ж підприємстві. Оригі-
нал атестаційного паспорта повинен знаходитись на підприємстві, а копії направ-
лятись у територіа-льні органи по нагляду за охороною праці. 

Атестаційний паспорт робочого місця пови-нен оформлятись роботодавцем  і 
при прийнятті на роботу окремих категорій громадян: неповнолітніх, інвалідів з 
урахуванням медико-соціальної експер-тизи (МСЕК) щодо стану їхнього здоров`я; 
жінок, якщо вони працюють у несприятливих умовах пра-ці. Зміст паспорта пови-
нен мати всі характеристи-ки умов праці, включаючи наявність небезпечних і шкі-
дливих виробничих факторів (шуму, вібрації, іонізуючих випромінювань і т.д.). 
Тут же вказую-ться: наявність санітарно-побутового і лікувально-профілактичного 
обслуговування працівника; за-безпечення режиму праці і відпочинку, забезпечен-
ня працівника засобами індивідуального захисту, що надаються йому відповідно 
до встановлених норм; навчання, інструктаж працівника з техніки безпеки та ви-
робничої санітарії; періодичність про-ходження медичних оглядів і т.д. Крім 
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обов`язко-вих умов у паспорт можуть бути внесені додаткові умови у відповіднос-
ті з колективним договором та за домовленістю між працівником і роботодавцем. 

Наявність у змісті трудового договору ате-стаційного паспорта робочого міс-
ця дозволить пра-цівнику: 1) одержати від роботодавця достовірну інформацію 
про умови  праці на його робочому місці, забезпечувати санітарно-гігієнічні умо-
ви, що запобігають виробничому травматизму та виник-ненню професійних за-
хворювань працівників. Дані характеристики, які документально оформлені, ста-
ють для сторін фактами, що мають юридичне значення; 2) вимагати від роботода-
вця забезпечен-ня працівника засобами індивідуального захисту відповідно до ви-
мог законодавства за рахунок кош-тів роботодавця; 3) вимагати від роботодавця 
на-дання компенсацій і пільг працівникам  за важкі ро-боти і роботи з шкідливими 
або небезпечними умо-вами праці, характер і обсяг яких визначений відпо-
відними нормативними актами України; 4) вима-гати від роботодавця навчання 
безпечним методам і прийомам праці за рахунок коштів роботодавця; 5) відмови-
тись від виконання робіт у випадку ви-никнення безпосередньої небезпеки для 
життя і здоров`я працівника або від виконання важких робіт і робіт з шкідливими 
або небезпечними умо-вами праці, що не передбачені трудовим договором і атес-
таційним паспортом робочого місця; 6) на час припинення роботи на підприємст-
ві, що мало місце внаслідок порушення законодавства про охорону праці, норма-
тивних вимог по охороні праці не з вини працівника, вимагати від роботодавця 
збере-ження місця роботи, посади та середнього заробіт-ку; 7) брати участь у роз-
гляді питань, пов`язаних із поліпшенням умов і охорони праці на робочому місці 
працівника; 8) вимагати від роботодавця під-приємства попередніх (при прийнятті 
на роботу) і періодичних медичних оглядів, що проводяться за рахунок коштів ро-
ботодавця; 9) вимагати від робо-тодавця додаткових компенсацій з урахуванням 
специфіки умов праці, визначених в колективному договорі або угоді; 10) надава-
ти в суді докази при-чинного зв`язку різкого погіршення стану здоров`я працівни-
ка, що пов`язані з умовами праці з метою відшкодування шкоди з боку роботодав-
ця. 

Для посилення правових гарантій реалізації права працівника щодо охорони 
праці необхідно внести доповнення в статтю 24 КЗпП України, що встановлює не 
тільки письмову форму трудового договору, але і термін, протягом якого робото-
давець зобов`язаний оформити трудовий договір і атестаційний паспорт робочого 
місця. Недотриман-ня даного терміну з боку роботодавця  повинно спричиняти 
для відповідних посадових осіб адміні-стративну відповідальність або надавати 
праців-нику право призупинити виконання своїх трудових обов`язків до оформ-
лення трудовго договору й атестаційного паспорту робочого місця.   

Отже, щодо включення у законодавство про працю умови про атестаційний 
паспорт як складо-вої частини трудового договору можна зробити висновки, що, з 
одного боку, фіксація характерис-тик умов праці посилює правові гарантії праців-
ника в сфері охорони праці, а з іншого боку – дає державним контрольно-
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наглядовим органам мож-ливість більш чітко визначати рівень умов і безпеки 
праці на робочих місцях. 

Перехід України до ринкових відносин по-в`язаний не лише з фактом надан-
ня працівнику гарантій щодо охорони праці та механізму реа-лізації цих прав, але 
й визначення обсягу даних га-рантій. У цьому плані при подальшому удоскона-
ленні гарантійних норм доцільно враховувати досвід країн з розвинутою ринко-
вою економікою. Так, у законодавстві Скандинавських країн зак-ріплені дещо ін-
ші підходи ніж ті, що мають місце в Україні, де правове регулювання націлене на 
ство-рення сприятливого для працівника виробничого середовища. Підприємець 
зобов`язаний не лише забезпечити безпечні умови праці, але і сприятливі умови 
виробничого середовища, що відповідають фізичним і розумовим потребам лю-
дини. Крім зага-льних вимог безпеки праці підприємець повинен врахувати особ-
ливі проблеми і труднощі осіб, що працюють в ізоляції, а також брати до уваги 
особисті здібності кожного працівника [5, c.716]. 

Ще один гарантійний аспект, пов`язаний з охороною здоров`я працівника, – 
соціально-пси-хологічний захист  у процесі трудової діяльності. У вітчизняному 
трудовому законодавстві на сьогодні дане питання не врегульоване. Відповідаль-
ність роботодавця безпосередньо пов`язана з його обо-в`язками щодо забезпечен-
ня охорони праці на підприємстві. Трудове законодавство в ст. 153 КЗпП України  
покладає забезпечення здорових і безпечних умов праці на роботодавця підприєм-
ства, установи, організації, а ст. 17 Закону “Про охорону праці” дає перелік 
обов`язків роботодавця, що складається з 9 положень. На відміну від статті 153 
КЗпП України, у ст. 17 Закону законодавцем була застосована жорстка фіксація 
обов`язків робо-тодавця. На нашу думку, це не кращий шлях пра-вового регулю-
вання, обраний законодавцем, оскі-льки потребує внесення доповнень в ст. 17 За-
кону і розширення переліку цих обов`язків у зв`язку з пе-реходом до ринкових від-
носин. 

У порівнянні з Законом України “Про охоро-ну праці” в законодавстві країн з 
розвинутою рин-ковою економікою дещо укрупнений підхід у виз-наченні обсягу 
прав і обов`язків підприємця щодо забезпечення безпеки праці працівників. На-
прик-лад, в США у Законі “Про безпеку і гігієну праці” (1970 р.) встановлено дві 
вимоги до підприємця: перша  - кожен підприємець повинен надати роботу і ро-
боче місце, вільне від небезпечних і шкідливих для здоров`я виробничих факторів; 
друга – кожен підприємець повинен виконувати вимоги норм щодо техніки безпе-
ки і гігієни праці відповідно до норм Закону [3, c.186]. 

Виконання роботодавцем своїх обов`язків щодо забезпечення умов праці, що 
відповідають вимогам безпеки і гігієни – є насущною проблемою законодавчої і 
виконавчої гілок влади, оскільки на сьогодні більшість роботодавців, поспішаючи 
от-римати прибуток, забувають про свої обов`язки. Тому дуже важливо поряд із 
посиленням заходів відповідальності роботодавця створити в країні механізм еко-
номічного стимулювання, оскільки семирічна дія Закону “Про охорону праці” від 
14.10.1992 р. одностайно вказує на ту обставину, що саме по собі покладення дер-
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жавою  на робо-тодавця обов`язків щодо охорони праці не досягає відповідної ме-
ти, якщо немає економічної зацікав-леності. База для створення такого правового 
меха-нізму є. Так, у статті 17 Закону передбачається за-безпечення економічної 
зацікавленості роботодав-ця у впровадженні більш сучасних засобів охорони пра-
ці, а також установлення відповідальності робо-тодавця  за небезпечні і шкідливі 
умови праці. 

Тому щодо правових гарантій права працівника на охорону праці можна 
зробити такі висновки:  

1.У статтю 5-1 КЗпП України необхідно внести доповнення, що встанов-
лює: мінімум пра-вових гарантій працюючим у сфері умов і охорони праці з 
боку держави; мінімум правових гарантій  повинен відповідати технічному рі-
вню, досягнутому наукою і технікою щодо забез-печення здорових і безпечних 
умов праці; у договірному порядку сторони трудового відно-шення можуть 
установлювати за рахунок коштів роботодавця більш високий рівень умов пра-
ці, порівняно із законодавством.  

2. При подальшому вдосконаленні чинних норм КЗпП України або прийнятті 
нового Тру-дового кодексу України зберегти ті підходи у визначенні обсягу прав і 
обов`язків роботодавця, що закладені в статтю 153 КЗпП України та ст. 17 Закону 
України “Про охорону праці”.  

3. При вне-сенні змін і доповнень у КЗпП України, пов`язаних із посиленням 
заходів відпо-відальності роботодавців за забезпечення вимог охорони праці на 
підприємствах, одночасно розро-бити правовий механізм економічної зацікавле-
ності роботодавців щодо дотримання вимог безпеки і охорони праці.       
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Employee’s right on labour protection and its guarantees 

 

Summary 

 
The legal nature of employee’s right on labour protection and essence of their 

guarantees are uncovered, concrete proposals on further improvement of the system 
of labour protection in Ukraine are substantiated in the article. 
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО 

СТРАХУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ, РОСІЇ, США) 

 

Система фінансування охорони здоров’я через страхові фонди має місце у ба-
гатьох країнах: нею охоплено майже 18% населення земної кулі. Враховуючи  до-
свід зарубіжних країн, де страхова медицина давно й ефективно діє, юристи, фі-
нан-систи і медичні працівники розробляють кон-цепцію її впровадження в Укра-
їні. Введення нового інституту переслідує мету стабілізувати  фінан-сування охо-
рони здоров’я і вимагає, насамперед, правового забезпечення розробки і закріп-
лення її у нормативних актах [9, c.7].  

Бюджетна система охорони здоров’я може ефективно функціонувати лише 
при наявності достатнього фінансового забезпечення, ефектив-ного управління, 
механізму функціонування, висо-кокваліфікованих кадрів. Але не секрет, що жод-
на з цих умов у даний час не виконується у повній мірі. Нова система організації 
та ресурсного забез-печення охорони здоров’я на базі страхового фонду медицини 
має за мету подолати  недоліки існуючої бюджетної системи охорони здоров’я [13, 
c.24-36]. 

Медичне страхування громадян передбачає перехід до бюджетно-страхового 
фінансування охорони здоров’я. За бюджетні кошти планується покривати гаран-
тований обсяг медичних послуг. За рахунок медичного страхування (створених 
фондів) будуть фінансуватися амбулаторно-полі-клінічна допомога і стаціонарне 
лікування. Звідки візьмуться гроші?  

Внески до Національного і тери-торіального фондів обов’язкового страху-
вання (НФ і ТФ ОМС) будуть відраховувати підприємства за рахунок фіксованого 
податку на фонд зарплати, а також місцеві органи влади для оплати  медичних по-
слуг непрацюючим. Податок складе 5%, а можливо, і більше. За підрахунками 
спеціалістів, такий неве-ликий податок не викличе значного подорожання продук-
ції, що виробляється вітчизняними під-приємствами. Передбачається, що кожний 
грома-дянин України  одержить страховий поліс і не буде платити  за стаціонарне 
лікування й операції. Сьогодні не кожний житель України може зап-латити за 
штучний клапан серця або електро-кардіостимулятор - від 2000 до 10000 грн. У 
законопроекті про медичне страхування, який підготовлений і пройшов експерти-
зу в Кабміні, не передбачені знижки населенню на придбання ліків в аптеках, крім 
тих громадян, які користуються пільгами [16, c.12-16]. 

Медичним страхуванням будуть займатися некомерційні організації під 
пильним патро-нажем держави. На ринок медичних послуг не будуть допущені 
(поки що) страхові компанії, щоб не повторилася відома історія з трастами. Лі-
га страхових організацій України заперечує проти встановлення державної мо-
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нополії на цьому місткому ринку. Вона розробляє свій альтернативний законо-
проект, який буде нап-равлений у Верховну Раду. Страхувальники України 
просять віддати в їх руки 10-15% ринку обов’язкового медичного страхування. 
На їх думку, останнє відноситься до ризикованих видів діяльності, і тільки 
страховим компаніям під силу нагромадити великі кошти, оскільки вони вмі-
ють їх заробляти. 

Для чіткішого розуміння проблеми необ-хідне чітке бачення структури стра-
хової медицини [17, c.23-33]. Оскільки в Україні такі інститути по-ки що відсутні, 
доцільно звернутися до організації страхової медицини (СМ) в Росії. Система СМ 
введена в 1994 році з прийняттям Закону “О меди-цинском  страховании граждан 
Российской Феде-рации”, який позитивно вплинув на функціонуван-ня всієї сис-
теми охорони здоров’я. Законом регла-ментуються види медичного страхування, 
суб’єкти відносин, їх права і обов’язки, джерела фінансу-вання тощо. Відповідно 
до Закону джерелами фіна-нсування є: кошти бюджетів усіх рівнів; кошти держа-
вних і громадських організацій; підприємств та інших господарських об’єктів; 
кошти громадян; благодійні внески та інші не заборонені законо-давством джере-
ла. Саме ці джерела формують фі-нансові ресурси державної, муніципальної сис-
тем охорони здоров’я і фінансові потоки державної системи обов’язкового медич-
ного страхування (ст. 10 Закону). Відповідно до вищезгаданого Закону, існують 
два види медичного страхування: обо-в’язкове і добровільне [4, c.10]. 

Обов’язкове медичне страхування є зага-льним для всього населення Росій-
ської Федерації. При цьому кошти, що виділяються в якості оплати  за медичні по-
слуги, надходять з різних джерел у залежності від статусу пацієнта: за працююче 
насе-лення платять підприємства, установи, організації; за тих, що не працює, - 
уряди республік у складі РФ, органи державного управління, місцеві адміні-
страції; індивідуальні підприємці здійснюють внес-ки з власних коштів. Доброві-
льне медичне страху-вання передбачає одержання громадянами додат-кових ме-
дичних послуг понад установлені програ-мою обов’язкового медичного страху-
вання, за ра-хунок власних коштів. Воно може бути індиві-дуальне і колективне.  

Кошти, що направляються на обов’язкове медичне страхування, акумулю-
ються у Федераль-ному та територіальних фондах ОМС, які вис-тупають як само-
стійні некомерційні фінансово-кредитні установи. Фінансові ресурси фондів ме-
дичного страхування знаходяться у власності дер-жави, не входять до складу бю-
джетів інших фондів і не можуть бути вилучені. Оподаткування стра-хових фондів 
здійснюється у відповідності з дію-чим на території Росії законодавством. 

Питання організації та функціонування стра-хових медичних фондів подаєть-
ся в неповному обсязі, оскільки вони в значній мірі регулюються нормами цивіль-
ного і господарського права. А у регулюванні відносин, що виникають з приводу 
медичного страхування, значну роль відіграють фінансово-правові норми, які до-
цільно розглянути детальніше [19, c.34-47]. Обов’язковою умовою діяльності 
страхових медичних фондів (СМФ) є одержання ліцензії. Ліцензія видається Фе-
дераль-ною службою Росії по нагляду за страховою діяль-ністю (Росстрахнагляд). 
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Вона має право припи-нити, обмежити або відкликати ліцензію у випадку недо-
тримання СМФ норм чинного законодавства.  

Фінансово-правовими нормами регулюються також відносини по встанов-
ленню розміру  страхо-вого внеску по ОМС. Сторонами (суб’єктами) вис-тупають 
Кабінет міністрів, до компетенції якого входить це право (ст. 17 ч.4 Закону “О ме-
ди-цинском страховании граждан РФ”) і страхуваль-ники, які повинні дотримува-
тися встановлених приписів у своїй діяльності. 

У суспільстві існує частина людей, яка з тих чи інших причин не працює (ін-
валіди, невиліковно хворі, люди похилого віку тощо). Страхові платежі за них на 
ОМС здійснюють уряди республік у складі РФ, органи державного управління та 
місцеві адміністрації. До фінансово-правових нале-жать також відносини, що ви-
никають між держав-ними податковими інспекціями (адміністраціями) та СМФ 
щодо сплати податків, зборів, інших платежів, а також контролю (з боку ДПІ) за 
дотриманням строків внесення податків  та дотри-манням податкового законодав-
ства. До фінансово-правових можна віднести відносини між Росстрах-наглядом і 
СМФ щодо контролю за їх плате-спроможністю та розміщення страхових резер-
вів. Тепер у Росії з’явилися такі види медичного обс-луговування, яких раніше не 
було, або вони були в зародковому стані: денні стаціонари, лікарні сест-ринської 
служби, хоспіси (притулки). 

Сьогодні Росія вийшла на більш високий рівень розвитку і розв’язує про-
блеми, пов’язані з якісним поліпшенням медичного обслугову-вання. За період 
функціонування системи фінан-сування охорони здоров’я через страхові фонди 
РФ виявлено і негативні моменти. На страхову медицину покладались великі 
надії на поліп-шення стану у відповідній галузі. Введенню медичного страху-
вання передувала велика кіль-кість реформ, які не поліпшували становище га-
лузі. СМ повинна була виправити ситуацію, коли галузь, яка не мала ні достат-
ніх фінансових, ні адміністративних можливостей, мусила забезпечити  потре-
би населення в охороні здо-ров’я. Відомо, що протягом десятиріч фінан-
сування на охорону здоров’я здійснювалось в останню чергу після “більш важ-
ливих” для держави галузей. Характерним для медичних закладів того часу  
було застаріле обладнання, низький рівень матеріально-технічного забез-
печення, низька заробітна плата. Як передбача-лось, з уведенням страхової ме-
дицини ці проб-леми мали розв’язатися [20, c.34-35]. 

Відкривались додаткові джерела фінансуван-ня охорони здоров’я за рахунок 
коштів під-приємств, які перераховувались  у СМФ як страхові платежі. Проте ве-
лика кількість опонентів ствер-джує, що при неможливості держави знайти кошти 
для фінансування потреб охорони здоров’я це зав-дання при функціонуванні сис-
теми страхової ме-дицини перекладається на керівників підприємств. А отже, су-
ми, необхідні для внесення у якості стра-хових платежів, будуть взяті із фондів за-
робітної плати, соціального розвитку, або будуть включені у вартість товарів. У 
кінцевому результаті це призве-де до зниження прожиткового рівня населення. 
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Відповідно до Закону “О медицинском стра-ховании граждан РФ” страхові 
медичні фонди покликані здійснювати виплату медичним устано-вам коштів, зі-
браних з підприємств, на фінансу-вання їх діяльності. Однак, як показує досвід, ці 
функції досить успішно виконувала система район-них, обласних, міських відділів 
охорони здоров’я. Це призвело до конфліктів у системі управління, оскільки і 
СМФ, і відділи охорони здоров’я прово-дять свою політику, що спричинює затри-
мку фінан-сування потреб охорони здоров’я. 

Негативне відношення значної частини фа-хівців і населення  до МС аргуме-
нтується також тим, що МС вводиться у країні, де страхові системи фактично від-
сутні. Більшість керівників медичних установ РФ вважають, що мети, яку  пере-
слідують  автори СМ, можна досягнути, не руйнуючи існую-чої системи  охорони 
здоров’я і не вводячи  ще однієї структури у вигляді страхового медичного фонду. 
Основною причиною скрутного становища галузі охорони здоров’я є недостатнє 
фінансування. Державне ОМС не можна розглядати як єдиний шлях поліпшення 
фінансування  галузі охорони здоров’я. Все залежить від можливостей додатко-
вого ресурсного забезпечення установ охорони здо-ров’я за рахунок медичного 
страхування. Страхо-вий тариф внесків на ОМС для підприємств уста-новлюється 
у відсотках по відношенню до фонду заробітної плати. Встановлений відсоток не 
доз-волить серйозно поліпшити фінансування галузі, а його підвищення негативно 
відобразиться на мате-ріальному становищі населення. Необхідно зазна-чити, що і 
при МС основним гарантом надання ме-дичної допомоги виступає держава, яка за 
рахунок бюджетних коштів забезпечує медичне страху-вання більшості населення 
і надає державним медичним установам для отримання громадянами необхідної 
допомоги. 

Проблеми поліпшення системи фінан-сування існують у більшості зарубі-
жних країн. У США, наприклад, система фінансування медич-ного обслугову-
вання складається з приватного медичного страхування, яким охоплена більша 
частина  населення молодше 65 років,  і дер-жавних режимів, що в основі ма-
ють віковий ценз (“Медікер”) або прибутки чи сімейний стан (“Медікейд”).  
Приватне страхування медичного обслуговування фінансується роботодавцями 
щодо своїх працівників шляхом укладання страхових договорів. Ця практика 
стимулюється податковими пільгами з боку держави. 

Однак близько  15% населення США молод-ше 65 років (13,5% всього насе-
лення) з різних при-чин не мають медичної страховки. При відсутності медичної 
страховки  можна отримати медичну до-помогу, сплачуючи всі необхідні видатки 
за ра-хунок власних коштів, або, якщо немає можливості самостійно сплатити ме-
дичні послуги, то необхідно звернутись до державної лікарні, що фінансується з 
державного бюджету. Все ж, незважаючи на це, більшість населення США корис-
тується обо-в’язковим медичним страхуванням, фінансування якого, по суті, здій-
снюється через оподаткування, а управління - через державні або недержавні ор-
гани. 
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У ФРН за соціальне страхування відповідає Федеральне міністерство праці і 
соціальних справ. Страхові фонди автономні, хоча держава здійснює контроль за 
їх діяльністю. Існуючі системи обо-в’язкового страхування фінансуються за раху-
нок відрахувань від заробітної плати працівників і внесків роботодавців. Внески у 
страховому фонді складають 5,5% від індивідуальної зарплати робіт-ників і фонду 
зарплати підприємтва. За безробітних внески сплачує держава. Студенти сплачу-
ють спе-ціальні студентські внески. Особи, що  працюють по найму або працюють 
вище встановленого зако-ном рівня, ОМС не підлягають і можуть застра-хуватися 
у приватному страховому фонді. Не під-лягають також ОМС тимчасово зайняті, 
що пра-цюють по найму не більше 2 місяців у рік. На пот-реби охорони здоров’я 
ФРН витрачає 9% валового національного продукту. 51,5% цих витрат спла-чують 
Страхові фонди, 29,9% йде від громадських фондів і підприємців [10, c.20-25]. 

Перспективне впровадження страхової меди-цини в Україні викликає багато 
проблем і дискусій. Базою успішного впровадження і розвитку СМ в Україні по-
винна стати ефективна система фінансу-вання. Деякі спеціалісти вважають доці-
льним ство-рення медичних фондів різного рівня (націона-льний, обласний, ра-
йонний). Створення таких структур вимагає додаткових фінансових ресурсів. 
Джерела фінансування, за рахунок яких поповнюю-ться і складаються фінансові 
ресурси страхового фонду, на сьогодні не можуть розглядатись як такі [23, c.4]. 
Наприклад, фінансовий стан більшості підприємств не найкращий, у багатьох є 
забор-гованість перед кредиторами, по виплаті зарплати робітникам. Звичайно, в 
таких умовах у підприємс-тва відсутні кошти для сплати страхових внесків у не-
обхідному розмірі. Через проблеми з бюджетним фінансуванням  страхові внески 
за окремі категорії населення (інваліди, пенсіонери) також не будуть надходити у 
визначений строк  та в необхідному обсязі. Тобто проблеми ті ж, що і при існую-
чій нині системі охорони здоров’я. Крім того, впровадження СМ зіткнеться ще з 
однією проблемою. За розра-хунками спеціалістів, стягування платежів у розмірі 
11-15% фонду зарплати призведе до збільшення со-бівартості в середньому на 5-
10%, а значить, до зменшення прибутків підприємства. 

Найголовнішою проблемою є створення від-повідної правової бази при акти-
вній участі всіх сто-рін:  юристів, фінансистів, представників медично-го страху-
вання, бізнесу, медиків, споживачів. Зако-нодавство повиннo чітко встановити 
права й обо-в’язки сторін, закріплювати дійовий механізм фі-нансування з ефек-
тивним використанням усіх дозволених джерел.  

Окремі фахівці вважають, що розширення участі підприємств, установ, орга-
нізацій у покритті витрат медичних закладів можливе лише шляхом переходу до 
страхових принципів фінансування. На нашу думку, більш ефективним є метод 
фінансу-вання підприємством витрат на медичне обслуго-вування своїх працівни-
ків шляхом укладення договору безпосередньо з медичною установою [16, c.12-
16]. Це створить більше можливостей для своєчасності оплати медичних послуг. 
Звичайно, підприємства у даному випадку повинні бути зацікавлені у підтриманні 
і збереженні здоров’я своїх працівників (шляхом надання різного роду пільг).  На-
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віть у випадку впровадження страхової медицини в Україні вона не зможе стати 
аль-тернативною до державної, повністю її замінити. Страхова медицина може 
розглядатись  як певного роду додаткове до бюджетних асигнувань на охорону 
здоров’я джерело фінансування [8, c.14]. 

Законопроект про медичне страхування в Україні  обговорюється уже протя-
гом семи років, і одним із головних опонентів проти прийняття цьо-го документу 
виступає Міністерство фінансів. При-чому воно не проти самої ідеї медичного 
стра-хування, а заперечує проти  5% податку на фонд заробітної плати, який, на 
думку спеціалістів Мін-фіну, може привести до збільшення вартості про-дукції. 
Поки міністерства “вирішують”, в Україні сформувався великий тіньовий ринок 
медичних послуг на рівні “лікар - хворий”. У результаті ослаблення контролю за 
діяльністю лікувальних закладів деякі заповзяті лікарі використовують державні 
медичні заклади в своїх корисних цілях. Існуючі правові акти, що регулюють від-
носини у сфері охорони здоров’я і фінансування її потреб, не сприяють розвитку 
галузі, а це негативно відобра-жається на здоров’ї громадян, а отже, і на сус-
пільстві в цілому. Становище у галузі, що склалося з її фінансовим  забезпеченням, 
буде залишатись таким до тих пір, доки не буде приділена належна увага вдоско-
наленню діючого законодавства. 
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Питання про те, з якої кількості палат пови-нен складатися парламент, вважа-
ється одним з най-більш спірних у науці конституційного права. Для теорії україн-
ського конституціоналізму воно набу-ває особливого значення в силу новизни цієї 
проб-лематики. З іншого боку, сьогодні перед Україною стоїть доволі складна 
проблема втілення ідеї двопа-латного парламенту (бікамералізму) в практичну 
площину. Чимало вчених і політичних діячів вва-жають, що питання структурної 
перебудови парла-менту має стати предметом поглибленого дослід-ження  [5, 
с. 23]. А тому розробка цієї проблемати-ки є актуальною для вітчизняної консти-
туційно-правової науки. 

Власне кажучи, двопалатна система, як і біль-шість політичних інститутів, є 
творчістю чисто емпіричного порядку. Ця система виникла довільно в Англії в се-
редині ХІV ст., коли парламент поді-лився на Палату лордів і Палату громад, і які, 
за винятком невеликої перерви середини ХVІІ ст. (англійська революція ліквіду-
вала Палату лордів, пізніше – в період диктатури О. Кромвеля парла-мент  взагалі 
був відсутнім), існують дотепер. От-же, вона виникла під впливом сукупності іс-
торич-них умов, які зумовили своєрідну природу держав-ного ладу цієї країни. 

На відміну від Англії, на Європейському континенті двопалатна система є ін-
ститутом раціо-налістичного, а не історичного походження: зако-нодавчою і ви-
конавчою вона утворилася під безу-мовним і сильним впливом політичної докт-
рини Ш. Монтеск’є. В основу теорії двопалатної системи він поклав дві ідеї – ідею 
представництва меншин (т. зв. аристократичного елементу) і ідею рівноваги, вре-
гулювання влад. Забезпечуючи представництво меншин, двопалатна  система вод-
ночас забезпечує необхідну, на думку Монтеск’є, рівновагу влад. Кожна палата 
пов’язує іншу, завдяки взаємному їх праву зупиняти одна одну. Обидві палати 
пов’язані виконавчою владою, яка, в свою чергу, пов’язана із законодавчою. Між 
законодавчою і виконавчою владою повинна бути поставлена поміркована і ре-
гулююча влада; такою владою є верхня палата. Та-кою є сутність цієї теорії [2, с. 
326-327]. Аргумен-ти, які наводилися Ш. Монтеск’є, є  до цього часу  її найважли-
вішим теоретичним обгрунтуванням. 



Георгіца А.З. 

96 Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 70. Правознавство. 

 Пізніше державознавча доктрина приєднала до них ще один аргумент, який 
слідував з досвіду федеративних держав. Як відомо, “батьки” Консти-туції США 
перебували під сильним впливом теорії Ш.Монтеск’є. Його аргументи на користь 
верхньої палати були використані при заснуванні америка-нського сенату. 
А.Гамільтон, наприклад, вказував на декілька основних цілей, для досягнення 
яких необхідно було заснування сенату: сприяння прези-денту і контролю його дії 
при призначенні поса-дових осіб і при укладанні договорів; стримання популізму 
та необачності нижньої палати; забезпе-чення стабільності національного уряду; 
слугувати судовою установою для розгляду кримінальних справ, порушених ниж-
ньою палатою [2, с. 327-328]. Утворення верхньої палати, отже, мало найважли-
вішою метою захист незалежності штатів. 

Конституція 1787 р. утворила Конгрес, який складався з двох палат: Палати 
представників, що репрезентувала всю націю, і Сенату, який пред-ставляв штати. 
Сенат, на думку «батьків» конс-титуції, був заснований не тільки як орган феде-
рального представництва, але й замислювався як орган, здатний усунути «свавіл-
ля» законодавчої влади і разом з тим встановити «рівновагу» між законодавчою 
владою і владою виконавчою. Таку двопалатну структуру парламенту федератив-
ної держави одні автори вбачають у чисто випад-ковому збігу історичних обста-
вин. На їх думку, вона стала наслідком компромісу, до якого дійшли представники 
двох напрямів на конвенті в Філа-дельфії в 1787 р., які спочатку виходили з припу-
щення заснування тільки однієї палати, але не зумі-ли домовитися, якою кількістю 
членів має бути представлений у ній кожний штат. Інші автори, зок-рема А.О. 
Мішин, навпаки, вважають, що прий-няття такої структури фундаторами Консти-
туції не було випадковим. Чималу роль у політичному виборі американців того 
періоду відіграли елемен-тарні побоювання щодо доступності Палати пред-
ставників для народу. Тому вважали за необхідне ввести до конгресу аристократи-
чний елемент, який служив би «стримуванням і противагою» демокра-тичній ни-
жній палаті. Прийняття федеративної форми державного устрою також зумовило 
необ-хідність утворення органу, який би представляв інтереси окремих членів 
Союзу  [7, с. 86-87]. 

Зміцненню двопалатної системи, безсум-нівно, сприяв також і конституцій-
ний досвід фран-цузької буржуазної революції кінця ХVІІІ ст. утво-рений відпові-
дно до Конституції 1793 р. однопа-латний Національний конвент у свідомості 
фран-цузів уособлювався з диктатурою якобінців, а тому вже через два роки (1795 
р.) законодавча влада була доручена двом  палатам: Раді п’ятисот і Раді Старій-
шин. На відміну від палат англійського парламенту й американського конгресу, 
їхні функ-ції досить різко відрізнялися. Рада п’ятисот воло-діла правом законодав-
чої ініціативи, в той час як обговорення і прийняття законопроектів складало пре-
рогативу Ради старійшин. Усі наступні фран-цузькі парламенти завжди утворюва-
лися в складі двох палат [6, с. 62 - 63].    

Тривалий час (практично до першої полови-ни ХХ ст.) двопалатна система 
існувала майже пов-сюдно. Винятком були балканські держави (Греція, Болгарія, 
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Сербія та ін.), деякі латиноамериканські держави (Гондурас, Коста-Рика, Панама 
та ін.). Отже, двопалатна система була одним із основних інститутів тогочасного 
державного ладу. При цьо-му в юридичній літературі під двопалатною систе-мою 
малась на увазі така організація законодавчої влади, при якій остаточне ухвалення 
тексту закону здійснюється шляхом узгодження непорозумінь між двома само-
стійними колегіальними устано-вами, - першою і другою, або верхньою і ниж-
ньою палатами. Саме рівноправність обох палат і необхідність узгодження між 
ними для видання усіх, без винятку, законів, - такі найбільш суттєві моменти в ро-
зумінні двопалатної системи, - так, зокрема,  розумів цю проблему В.М.Гессен [2, 
с. 365]. У сучасних же наукових дослідженнях прий-нято вважати, що двопалатна 
система має природну базу тільки в федеративних державах, де «одна палата ви-
никає як орган, що репрезентує всю націю в цілому, а друга складається з депута-
тів, які пред-ставляють кожний штат» або існує як аристок-ратичний пережиток 
(Англія) [9, с. 464].  

Отже, теорію двопалатної системи в сучас-них умовах можна звести до на-
ступних основних положень. На захист цієї теорії  передовсім вказує-ться на необ-
хідність встановлення внутрішньої рів-новаги між органами, які розробляють за-
кони, і ор-ганами, які застосовують їх. Поділом законодав-чого органу влади уни-
кається його надмірне пере-важання над виконавчим органом. Існування двох па-
лат надає більшу сталість законодавству. Воно є перешкодою для занадто частих і 
скороспілих зако-нів, оскільки кожний законопроект повинен бути підданий не 
менш, ніж двократному  обговоренню. Верхня палата  покликана виправляти по-
милки нижньої палати і запобігати її необережним кро-кам. До цих аргументів 
консервативного характеру додаються також докази демократичні. Єдина палата 
представляє народ однобоко. Для розвину-тої нації необхідно декілька видів пред-
ставництва, щоб точно передати всі її складні та різноманітні думки та сподівання  
[9, с. 463 - 464]. 

Названі теоретичні аргументи на користь двопалатної системи знаходять своє 
підтвердження в конституційній практиці держав світу. За зага-льним правилом у 
країнах з федеративною формою устрою створюються двопалатні парламенти. 
Про-те, в 5 країнах (Коморські Острови, Об`єднані Арабські Емірати, Папуа - Но-
ва Гвінея, Танзанія, Ефіопія) федеративний устрій не призвів до утво-рення двопа-
латної системи. Отже, політичний ви-бір згаданих п`яти держав свідчить про те, 
що дво-палатна система не є обов’язковим елементом структури федеративної 
держави. На нашу думку, з цього випливає ще один висновок: мабуть, існують ін-
ші фактори, характерні як для федеративних, так і для унітарних держав, які ма-
ють не менше зна-чення для утворення двопалатної системи. 

Передусім варто звернути увагу на те, що двопалатні парламенти створені в 
ряді унітарних держав, де другі палати є органами регіонального (територіаль-

ного) представництва (Болівія, Іспа-нія, Італія, Колумбія, Франція). Цікаво зазна-
чити, що в ряді випадків ця роль закріплена за ними в конституційному порядку. 
Наприклад, ст. 24 Кон-ституції Франції містить припис, за яким Сенат «забезпечує 
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представництво територіальних колек-тивів Республіки». А за Конституцією Іспа-
нії Сенат - це палата територіального представництва (ст. 69). Аналогічно ст. 57 
Конституції Італії фіксує по-ложення про те, що Сенат Республіки обирається на 
базі областей. В окремих унітарних державах друга палата утворюється на засадах 

представниц-тва інтересів місцевого управління та самов-рядування. При-
кладом в цьому відношенні є Палата провінцій Республіки Хорватія. Згідно з Кон-
ституцією 1990 р. (ст. 71) громадяни у кожній провінції (тут статусом провінції 
володіють і великі міста) на основі загального виборчого права шля-хом прямого 
таємного голосування обирають трьох представників до Палати провінцій. При 
цьому варто звернути увагу на особливий конс-титуційний статус цієї палати. 
Відповідно до ст. 81 Конституції Палата провінцій: пропонує Палаті  представ-
ників   законопроекти  та пору-шує питання про проведення референдумів;  об-
говорює питання, які належать до компетенції Палати представників, і вислов-
лює про них свою думку; висловлює Палаті представників свою попередню 
думку щодо механізму прийняття Конституції та окремих законів, які регулю-
ють права націй та меншин, права та свободу людини і громадянина, виборчу 
систему, визначають організацію, обов’язки та діяльність органів де-ржавної 
влади, організацію місцевого самовряду-вання та місцевої адміністрації; може 
протягом 15 днів від прийняття закону Палатою пред-ставників повернути їй 
закон для його пов-торного розгляду, висловивши при цьому вмотивовану про-
позицію [4, с. 389 - 340 ]. Таким чином, в республіці Хорва-тія друга палата па-
рламенту – Сабору – відіграє своєрідну роль спонукача і генератора ідей для 
нижньої палати, що відповідним чином позитивно впливає на роль парламенту 
в житті суспільства в цілому.    

Стосовно утворення других палат в таких унітарних державах, як Польща і 
Румунія, то це явище слід розглядати не інакше, як данину історичному досвіду 
національного конституцій-ного розвитку (Сенат в якості верхньої палати пар-
ламенту існував у цих державах на протязі багатьох років у різні історичні пері-
оди). Зміни в структурі парламентів Польщі та Румунії цілком природно поясню-
ються і докорінними змінами характеру взаємовідносин законодавчої і виконавчої 
гілок влади, та новою розстановкою політичних сил у постсоціалістичному суспі-
льстві. 

Причинами іншого порядку пояснюється зас-нування двопалатного парламе-
нту в ряді країн Африканського континенту (Буркина-Фасо, Конго, Мавританія, 
Намибія, Нигерія та ін.). Гадаємо, що основну причину цього явища треба шукати, 
насам-перед, у процесі вступу країн Африки на шлях де-мократичних перетворень 
(на зламі 80-х - 90-х рр.). Оновлене конституційне законодавство цих країн перед-
бачає розширення компетенції парламентів, посилення їхнього контролю за вико-
навчою вла-дою, що призвело до змін у структурі вищих пред-ставницьких орга-
нів у деяких з них. 

Чималий інтерес не тільки з позиції теорії конституційного права, але і з точ-
ки зору відпо-відної державно-правової практики викликає така двопалатна сис-
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тема, яка в юридичній літературі іменується «однопалатною двопалатною систе-
мою». Прикладом служать системи Норвегії та Іс-ландії, де існування другої пала-
ти скоріше пояс-нюється міркуванням практичної зручності. В цих двох країнах 
усі депутати парламенту обираються населенням на основі прямого виборчого 
права і поділ на дві палати відбувається тільки після вибо-рів, до того ж самі пар-
ламентарі визначають, хто з них повинен засідати у верхній палаті. Аргументом на 
користь поділу парламенту на дві палати в цих країнах вважається той факт, що 
законодавча робо-та представницького органу буде більш доскона-лою, якщо вона 
здійснюватиметься двічі в двох роздільних палатах. Тому ця система теоретично 
являє собою двопалатну. Насправді ж вона однопа-латна, оскільки склад обох па-
лат, з політичної точ-ки зору, а також методів їх формування і прав, яки-ми вони 
володіють,  однакові. 

Аналізуючи двопалатні системи в цілому, зазначимо, що двопалатне предста-
вництво не пе-редбачає неодмінно рівноправності обох палат. Звичайно, можлива 
ідентичність їхніх повно-важень, але найчастіше конституції у таких випад-ках за-
кріплюють переважну роль народної палати. У зв’язку з цим виділяють два основ-
них різновиди: до першого належать парламенти з ідентичним статусом палат, до 
другого - із нерівним статусом. Рівність у законодавчій сфері традиційно харак-
теризує статус палат у таких країнах, як США, Італія, Колумбія, Філіппіни, Чилі, 
Японія та ін. Наприклад, із частини другої розділу 7 ст. 1 Конс-титуції США ви-
пливає, що жоден законопроект не стане законом, якщо не буде прийнятий кож-
ною з палат Конгресу. Ст. 70 Конституції Італії форму-лює такий припис: “Зако-
нодавча функція здійснює-ться двома палатами”. Аналогічний приклад дає Кон-
ституція Колумбії. Для того, щоб закон вважав-ся прийнятим Конгресом, необхід-
на згода обох палат (ст. 165).  

Протилежне можна спостерігати в країнах з нерівним статусом палат, де ни-
жня палата є основним законодавчим органом. Так, згідно зі ст. 105 Конституції 
Російської Федерації федеральні закони приймаються тільки Державною Думою 
(пункт 1). І хоча це не виключає участі верхньої палати - Ради Федерації в законо-
давчому процесі, навіть у разі незгоди Державної думи з рішенням Ради Федерації 
федеральний закон вважається прийнятим, якщо при повторному голосуванні за 
нього проголосувало не менше двох третин від загальної кількості депутатів Дер-
жавної Думи (пункт 5). У Великобританії Палата Лордів може тільки затримати 
прийнятий Палатою громад зако-нопроект не  більше, ніж на рік, а якщо законо-
проект фінансовий, то не більше, ніж на місяць  (ч. 1 ст. 1 Акту про парламент 
1911 р., ст. 1 Акту 1949р. про зміни Акту про Парламент 1911 р.). При цьому варто 
загострити увагу на тому, що в конституційній теорії не перебільшується значення 
принципу рівності палат. Як аргумент посилаються на Г.Кельзена, який у свій час 
писав, що «дві палати повинні утворюватися згідно з різними принципами, щоб 
жодна з них не дублювала ро-боту іншої. Якщо одна палата бездоганно демо-
кратична, друга повинна в чомусь не мати демо-кратичного характеру» [8, с. 64]. 
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Сьогодні двопалатність (бікамералізм) уже не є домінантною тенденцією в 
побудові вищих представницьких органів. За нашими підрахун-ками, двопалатні 
парламенти утворені в 61 державі, тобто менш, ніж в 1/3 країн світу. Наведені ви-
ще аргументи, однак, не завжди пояснюють, чому в тій чи іншій державі перевага 
віддається двопалатній системі. Справжню природу цієї системи в бага-тьох краї-
нах можна зрозуміти тільки на основі  аналізу сукупності соціально-економічних, 
полі-тичних факторів, загального стану втілення демок-ратичних інститутів у те 
чи інше суспільство, що, звичайно, виходить за рамки нашого дослідження. 

При дослідженні проблеми структури парла-менту не можна замовчувати той 
незаперечний факт, що своїх численних і категоричних прихиль-ників має також 
однопалатна система побудови вищого представницького органу. Варто в цьому 
зв’язку нагадати, що ще на світанку утвердження конституціоналізму на користь 
єдиного зібрання висувалися аргументи, які можна було б звести до двох голо-
вних: один з них чисто теоретичний, інший – узятий з практики. 

Аргумент, який базується на теорії єдності суверенітету Ж.-Ж. Руссо, викла-
дений Арманом Моррастом у 1848 р. У своїй доповіді Установчим Зборам він пи-
сав: «Суверенітет єдиний, нація єди-на, національна воля єдина. Як же хочуть, 
щоб і де-легація суверенітету не була єдиною, щоб націо-нальне представництво 
було поділено надвоє, щоб закон, який походить від загальної волі, був приму-
шеним мати два висловлювання для однієї думки ?» [3, с. 470]. Отже, в державі, де 
панує народний суверенітет, може бути тільки одне представниц-тво - представ-
ництво народного суверенітету. Але ще класики конституційного права кінця ХІХ 
– по-чатку ХХ ст. - А.Есмен і Л.Дюгі не визнавали силь-ним цей теоретичний ар-
гумент. Л.Дюгі наприклад, вказував, що існування двох палат цілком сумі-щається 
з єдністю і неподільністю суверенітету. Парламент, продовжував він, складається з 
індиві-дів; але ніхто не скаже, що представництво поділе-но між стількома індиві-
дами, скільки є членів пар-ламенту; не можна точно також говорити, що представ-
ництво поділене надвоє, бо члени парла-менту збираються в двох палатах. Утво-
рюючи дві палати, не розрізняють двох воль народу, а тільки дають єдиному орга-
ну представництва внутрішню будову, яка дає йому можливість більш корисно ви-
конувати свою функцію [3, с. 470 – 471, 10, с. 150]. 

Прихильники єдності парламенту висувають міркування практичного харак-
теру. Так, автори проекту Конституції Перу 1993 р., згідно з якою  в державі була 
введена однопалатна система, обгрун-товували це рішення тим, що при двопалат-
ній системі конфлікт між палатами є постійним; одна з них превалює над іншою. 
Наводився і аргумент, що при двопалатності відбувається послаблення ефек-
тивної діяльності органів держави, гальмується процес законотворчості, утворю-
ються перешкоди для виконавчої влади; однопалатність же надає парламенту ди-
намізму й ефективності [9, с. 521 - 511]. Л.Т. Кривенко, аналізуючи цю проблему з 
по-зицій становлення і розвитку парламентаризму в умовах сучасної України, го-
ворить про те, що дво-палатна структура цього інституту на вітчизняному грунті 
могла б виступати потужним знаряддям руйнування парламенту як цілісного за-
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конодавчого органу. При цьому вона також звертає увагу на таку тенденцію світо-
вої конституційної законотвор-чості, як чітко окреслену лінію основних законів на 
закріплення відкритого підпорядкування верхніх палат парламентів політиці пре-
зидентів і урядів (Франція, ФРН) [5, с. 24].       

  З нашої точки зору, більш вагомим аргумен-том на користь однопалатної 
системи могло б стати висловлене в свій час А. Токвілем міркування щодо необ-
хідності протистояння президенту, який без-посередньо обирається  народом і, 
внаслідок цього, дуже могутньому, законодавчу владу, однаково могутню, і завдя-
ки цьому здатна чинити йому опір [10, с. 86]. Мають рацію і ті вчені, які ствер-
джують, що для розуміння реального характеру однопалатної системи необхідно 
враховувати дух, традиції, громадську думку, соціально-економічний і політичний 
розвиток кожної країни та інші специфічні фактори. В літературі вказується на те, 
що відмова від другої палати у Люксембурзі та Монако була спричинена як неве-
ликими розмірами їхньої території, так і тим, що невеликим країнам порівняно ле-
гше, ніж великим, розв'язувати проб-лему внутріполітичної рівноваги. Щодо мо-
тивів об-рання  Данією в 1953 р. однопалатної системи, то головний з них полягає 
в тенденції, яка визначи-лась у всіх Скандинавських країнах, до встанов-лення од-
нопалатної парламентської системи. Гадаємо, що аналогічні причини сприяли ви-
бору однопалатної системи в Латвії, Литві та Естонії. 

 Нарешті, не можна забувати і про вплив "со-ціалістичної" доктрини. Вона 
завжди відстоювала однопалатний верховний представницький орган під гаслом 
його нібито більшої демократичності (В'єтнам, Китай, Куба, КНДР). Цілком ймо-
вірно, що вибір однопалатної системи  колишніми пост-радянськими республіка-
ми, крім цього фактора, можна пояснити непідготовленістю громадської думки до 
сприйняття двопалатної системи. В Україні, наприклад, двопалатність у громадсь-
кій думці чомусь пов’язується з федералізацією дер-жави. Враховуючи відчутний 
вплив лівих партій на соціально-політичне становище у перші постсоціа-лістичні 
роки, неважко було прогнозувати вибір од-нопалатної чи двопалатної систем в де-
яких дер-жавах, які утворилися на терені колишнього СРСР. У цілому ж картина 
розповсюдженості одно-палатної системи в світі  така. Майже в половині держав 
Європи парламенти є однопалатними. На Американському континенті однопалат-
ні системи характерні для невеликих держав (Коста - Рика, Сальвадор). Подібна ж 
тенденція властива і для невеликих країн Азії (за винятком Ізраїлю, Ірану, Туреч-
чини). Щодо Африки, то тут можна навіть встановити певну закономірність: у кра-
їнах з авто-ритарними і тоталітарними режимами парламенти в переважній біль-
шості однопалатні (наприклад, Бенін, Гамбія, Гвінея-Бісау, Замбія, Зімбабве, Кот 
д’Івуар, Малаві, Нігер, Сенегал, Сомалі та ін.). 

Підбиваючи підсумки короткому аналізу представницьких інститутів різних 
країн під кутом зору того, з якої кількості палат складаються їхні парламенти, не-
обхідно акцентувати увагу на тому, якого значення надають правлячі кола вибору 
дво-палатної чи однопалатної системи. І хоча причини вибору тієї чи іншої систе-
ми нерідко мають істо-ричний характер, пояснюються національними особливос-
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тями, все ж у переважній більшості цей вибір пов’язаний із серйозними політич-
ними ухва-лами, які далеко виходять за межі парламентської діяльності. Отже, і в 
Україні не можна запере-чувати запровадження двопалатної структури пар-
ламенту, зрозуміло, після внесення відповідних змін до чинної Конституції. 
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ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Аналіз принципів адміністративного про-цесу в юридичній літературі 
здійснюється на основі двох підходів. Перший полягає у визна-ченні особливо-
стей змісту адміністративно-про-цесуальних принципів через їх місце у системі 
принципів державного управління, загально-про-цесуальних і загальносоціаль-
них принципів, які є категоріями ще вищого порядку [18, c.21; 19, c.36-42; 26, 
c.47-48]. Другий підхід позначає місце таких принципів у системі принципів 
конституційного права та інших правових галу-зей [10, c.59; 27, c.206; 8, c.6-7; 
13, c.21].  

Для того, щоб установити плідність того чи іншого підходу, необхідно 
зазначити таке. Публічно-правова діяльність не може існувати до того, як не 
буде запроваджено норм, що її встановлюють. Зміст такої діяльності є винятко-
во таким, яким його встановлюють норми тої чи іншої публічної галузі права. 
Юридичні принци-пи, будучи закріпленими в таких нормах, висту-пають 
передумовою природи публічної правової діяльності, а не навпаки. Будучи 
зумовленою су-то юридико-нормативно, публічно-правова сфера складається з 
певних груп однорідних правових відносин. Така групова однорідність 
зумовлює складність її публічно-правового регулювання нормами різних 
галузей права (конституційного, адміністративного, фінансового і т.д.). 

У науці адміністративного права постає проблема розрізнення принципів 
державного уп-равління та адміністративного права. В радянській науці 
адміністративне право залишилось без влас-них принципів через те, що в теорії 
вони підмі-нялись принципами державного управління [9, c.8]. Такий підхід 
домінує і сьогодні [21, c.21-32]. Проблема зводиться до того, що не можна ототож-
нювати принципи правового опосередкування пев-них суспільних відносин із 
принципами розвитку самих цих суспільних процесів.   

Спробу виділити самостійні спеціально-юри-дичні принципи 
адміністративного процесу здійс-нив Павловський Р.С. До них він відніс: 
оптималь-не врегулювання компетенції і взаємовідносин органів управління, їх 
посадових осіб; взаємоза-лежність матеріальних і процесуальних норм [27, c.11]. 
Водночас автор додає поряд із ними взаємо-зв`язок правових форм і методів 
управління з організаційними; раціональне поєднання в управ-лінні переконання, 
організаційної діяльності, адмі-ністративного примусу та громадського впливу. 
Якщо перші відображають закономірності об`єкта правового регулювання – 
управлінського впливу, то останні існують і без визнання їх державою. Але з 
певних причин найбільш важливі з них одер-жують закріплення в праві. Отже, для 
юридичної науки об`єктом дос-лідження є тільки ті з соціа-льних принципів (у т.ч. 
державного управління), які мають найбільший зв`язок із правовою системою 
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суспільства. А от спеціально-юридичні принципи (для прикладу, принципи 
структури права) важливі для науки, бо тільки через їх зміст і існує “органіка” [20, 
c.38] самого права. 

Адміністративний процес, будучи об`єк-том і водночас результатом 
правого регулю-вання, теж тільки певною частиною своїх засад є “цікавим” для 
права. Навряд чи стане правовим такий базовий принцип швидкого 
провадження, як “сконцентрованість усіх установ публічної адміністрації, що 
надають адміністративні пос-луги, в одному місці, що висунений європей-
ськими вченими-адміністративістами [32, c. 29-51]. Аналогічно і засади 
ощадливості держав-ного адміністрування хоча і належать до сфери 
управління, однак складають окрему від пред-мета адміністративного права 
галузь дослід-ження [30, c.848]. Тому, по-перше, соціальні закономірності 
існування і розвитку певного сус-пільного явища в публічній сфері потрібно 
ви-водити суто з норм права, а не із самого явища. Тобто публічно-правове 
явище має мати тільки такі правові форми, які запрограмовані зако-нодавцем. 
А по-друге, засади публічно-правових явищ необхідно вивчати шляхом від 
окремого (адміністративного процесу, державної служби і т.д.) до загального 
(соціальне управління). А оскільки такі засади є суто галузево-норматив-ними, то 
принципи соціального управління треба вивчати на основі норм конституційного, 
адмі-ністративного та інших галузей права, що регу-люють даний вид діяльності 
держави. Тому, за-гальноправові принципи [22, c.33] є похідним від них поняттям. 
Послідовний виклад протилежного підходу  вимагає заперечити наявність 
специфічних принципів адміністративного процесу. Однак при-хильники 
останнього підходу все ж указують на власні принципи процесу [31, c.11]. 
Очевидно, такі принципи є первісними, а “конституційні принципи судочинства”, 
“конституційні права особи” – похі-дним узагальненням, у тому числі й 
адміністра-тивно-процесуального окремого. 

Більш прийнятним є другий підхід. В основу аналізу кладуться норми 
конституційного права через те, що вони є приписами прямої дії і первісно 
врегульовують ті відносини, що конкретизовано регулюються адміністративно-
процесуальними. Цілком правильним у цьому плані є підхід до вивчення 
принципів цивільного процесу  Штефана М.Й. [29, c.49-55]. Автор розкриває їх 
через прин-ципи, що закріплені Конституцією, та принципи, закріплені 
законодавством про судочинство. А для маловивчених принципів сучасного 
адміністратив-ного процесу можна використати і перший підхід. 

Юридичні принципи існування суспільства в цілому, державного управління 
є другорядними для вивчення адміністративного процесу. Однак, на їх тлі легко 
проявити особливості правових прин-ципів власне адміністративного процесу. В 
такому ключі і буде здійснене наближення до адмініс-тративно-процесуальних 
принципів і їх подальший розгляд. Найбільш повну картину проблематики 
принципів адміністративного процесу, і перш за все їх поняття, дав Котюргін С.І. 
[22, c. 31] На його думку, під ними треба розуміти закріплені в нормах права 
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основні, керівні ідеї, що характеризують зміст галузі, а також її окремі стадії та 
інститути. Без сумніву автор правий у тому, що норми даної галузі своїм змістом 
закладають основу того чи іншого принципу. Але не можна забувати, що од-ним із 
завдань принципів права є заповнення прогалин у чинному законодавстві [20, 
c.26]. Це зауваження особливо значиме для адміністратив-ного процесу, правова 
модель якого нагадує остов, на якому ще тільки передбачається закріплення 
докладних процесуальних норм.Принцип вказує на гарантії, які ще повинні бути 
розроблені для його забезпечення [16, c.173]. Тут проявляється така сторона суті 
принципу, як зв`язаність на його основі норм та інститутів певної галузі права. 
Колодій А.М. бачить існування принципів-зв`язків не тільки у предметі галузі, а й 
у методі та ме-ханізмі галузевого правового регулювання [20, c.33]. Автор 
відштовхується при цьому від поняття “принцип права”, а не “юридичний 
принцип”, що є більш широким поняттям. Тобто, виключаючи головне завдання 
принципу – відображення сус-пільних закономірностей, автор акцентує увагу на 
іншому – відбиття “специфічно юридичних основ права (структурних та 
регулятивних) [20, c.26]. Єдиним змістом принципів процесу є, навпаки, суспільні 
основи (закономірності), тобто зв`язки у предметі. І в такій якості ці принципи як 
складова частина входять до принципів відповідної галузі права чи іншого 
нормативного правового утворен-ня. Якщо поняття галузі права, а значить, і її 
нор-мативно незакріплених принципів, є умовністю, що визначається угодою між 
суб`єктами права, вчени-ми [22, c.19], то принципи процесу існують безвід-носно 
до їх зв`язку з методом чи механізмом пра-вового регулювання. 

Ігнорування “предметної” сторони принципів права може приводити до 
неточностей у визначенні їх поняття. Так, Курцев Н.П. пропонує таке визна-чення: 
“Принципом адміністративно-процесуаль-ного права є самостійна категорія, що 
відображає специфіку, якісну особливість організації та дія-льності (позитивної, 
юрисдикційної) органів державного управління і посадових осіб, процедуру 
розгляду індивідуально-конкретних справ з метою досягнення матеріально-
правового результату [23, c.51]. Недоліком тут є те, що провід не прагне до-
сягнення такого результату. За відсутності факти-чних підстав він не може 
здійснити правозасто-сування. Для визначення поняття цивільно-проце-суальних 
принципів характерним є виділення серед ідей, які вони відображають, також 
поглядів на організаційну побудову судочинства [29, c.27;15, c.4]. Цей підхід 
сприйнятий і в адміністративно-процесуальній теорії [23, c.51; 22, c.30]. Для ци-
вільно-процесуальної науки це зрозуміло. Адже од-ною із запорук якісного 
(незалежного) судочинства є організаційні умови його здійснення. Завдання 
адміністративного процесу [28, c.24-27] – опера-тивне та фахове вирішення 
індивідуально-конкрет-них управлінських справ – теж вимагають певних 
принципів організації їх виконання. Організаційні форми управління є рамкою, що 
заповнюється процесуальними нормами. 

До принципів висувають також ряд вимог. Основна серед них – повнота [14, 
c.5] або високий ступінь узагальненості [22, c.31] Це означає, що всі вимоги, які 
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складають зміст принципу, виражаю-ться в більшості процесуальних дій. 
Недостатньо розкритим є питання прийняття наукової конструк-ції прямо не 
закріпленого в праві принципу в якості правової. Різні системи принципів 
з`являються у різних авторів через неоднакове бачення зв`язків між 
процесуальними діями, через пов`язування різних процесуальних дій. Так, 
Котюргін С.І. по-в`язує з принципом безпосередності реагування такі дії, як 
виявлення ознак проступку через зая-ву громадян та відповідь на цю заяву. 
Принцип безпосередності реагування проявляється у зв`язку будь-якої 
процесуальної дії з приводу обставин, які мають ознаки проступку [22, c.42]. А 
принцип авторитарності, на думку автора, пов`язує короткими термінами 
момент пору-шення справи та розв’язання. 

Розв’язання даної проблеми має грунтува-тись на вказівках самих 
адміністративно-проце-суальних норм про функціональні зв`язки між со-бою [24, 
c.35]. Для виявлення таких зв`язків необ-хідно аналізувати норми, нетипові для 
інших видів процесу – цивільного, кримінального, арбітраж-ного, 
конституційного. Зокрема, пункт 5.8. Поло-ження про Апеляційну раду 
держпатенту України вказує: «апелянт… може звернутись до Апеля-ційної ради 
держпатенту України з мотивованою заявою про перенесення дати її засідання» 
[5]. А при експертизі заявки на винахід пункт 8.2. Порядку розгляду заявки на 
винахід (корисну мо-дель) дає можливість заявнику узгодити по теле-фону дату 
слухання [6]. Звичайно ж, і в інших ви-дах процесу є можливості узгодити час 
засідання, однак немає прямої вказівки на це. В адміністра-тивному ж процесі це 
спеціально виділено. Очевид-но, це зумовлено іншим принципом, аніж тим, що діє 
в даних видах процесу.  

Звернемо увагу на завдання, які стоять перед відповідними провадженнями 
чи проводами. У першому випадку пункт 2.2. згаданого нормативно-правового 
акту в якості такого завдання називає захист Апеляційною Радою прав заявників, 
власни-ків охоронних документів, інших осіб [5]. У дру-гому, преамбула Порядку 
розгляду заявки на ви-нахід (корисну модель) вказує на вчасне і якісне 
провадження експертизи [6]. Адресатами гарантій в обох випадках є зацікавлені 
особи. У першому випадку носієм завдання-обов`язку є провід, у дру-гому – 
адресатами завдання є всі учасники провадження та провід. Зміст гарантії вказує 
не на основне право сторони процесуальних відносин, а на допоміжне – 
забезпечувальне. Його носій може вимагати такого забезпечення від проводу. 
Тому принцип наближено може бути сформульований як дійсна можливість 
учасника захистити свій інтерес, цілком і зрозуміло викласти свою позицію. Це є 
базовим принципом . А найбільш загальні ідеї про закономірності  державно-
правових явищ прийнято називати загальносоціальними принципами [20, c.36,45]. 
Вони проявляють себе в рамках усієї пра-вової системи конкретного суспільства.  

Будь-яке суспільство, будучи замкнутою сис-темою, відчуває потребу 
самоорганізуватись. Тому відповідні загальносоціальні принципи із необхід-ністю 
будуть у собі містити елементи принципів соціального управління. При цьому під 
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останніми розуміють правила управлінської поведінки, що випливають із потреб 
об`єкту і повертаються до нього у вигляді наукового знання, за допомогою якого 
реалізуються ці потреби на основі підви-щення ефективності його потенціалу, 
більш дос-коналої організації відносин об`єкта із сере-довищем [17, c.22]. 
Принципи соціального управ-ління знаходять вияв не тільки в управлінні на рівні 
суспільства, а й у діяльності суб`єктів, що органі-зовують правові підсистеми 
різного рівня: прин-ципи організації та будови державного апарату, 
загальнопроцесуальні принципи. Принципи соціа-льного управління 
опосередковано знаходять засто-сування у сфері державного управління; органі-
зуючого впливу державних органів, що не входять до системи органів державної 
виконавчої влади; внутрішньої організації в недержавних установах [7, c.5]; у 
сфері зовнішнього владного впливу непублічних організацій на основі 
делегованих державою повноважень [4, c.3].  

Нижчими за рівнем узагальнення є принципи державного управління. Це 
формули закономір-ностей взаємозв`язку між елементами системи дер-жавного 
управління [11, c.186]. Через незначний обсяг у їх змісті вимог щодо зовнішньої 
інди-відуально-правової управлінської діяльності Мар-чуком В.М. пропонується 
система принципів орга-нізації та діяльності апарату управління. Справед-ливість 
висновків цього автора на сьогодні підтвер-джується наявністю особливої сфери 
організую-чого виконавчого впливу держави – державного регулювання. Останнє, 
на відміну від держав-ного управління, має суто зовнішнє спрямування на 
автономні від держави об`єкти управління. Однак наука державного управління не 
пропонує на сьогодні принципових особливостей по відношен-ню до державного 
управління. В прикладних же дослідженнях основні ідеї державного управління 
поширюються і на регулювання, зокрема контроль [12, c.125]. Марчук В.М. розвив 
свої погляди від рівня апарату державного управління до рівня апарату держави в  
цілому [25,c.170]. Ним пропо-нуються організаційні засади державного регулю-
вання (у широкому розумінні). Законодавство України показує справедливість 
цього висновку автора. Воно дає змогу виділяти змістовні та організаційні 
(«процесуальні») принципи держав-ного регулювання на рівні держави як 
системи, та такі ж групи принципів на рівні органів державної виконавчої влади. 
Через те що політика держави має носити суто правовий характер, правовими 
нормами визначаються принципи державної полі-тики у тій чи іншій сфері 
регулювання. В якості прикладу можна навести загальні принципи дер-жавної 
політики у сфері інформатизації  (розділ 3 концепції національної програми 
інформатизації, що затверджена Законом України “Про концепцію національної 
програми інформатизації від 4.02.98. [1, c.7]). Прикладом змістовних принципів 
держав-ного управління є положення статті 32 закону «Про внесення змін до 
Закону України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-
технічної діяльності» від 1.12.98. [2, c.5]. До них, зокрема, зачисляють додержання 
вимог екологічної безпеки, збалансованості розвитку фундаменталь-них і 
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прикладних досліджень, визнання свободи творчої, наукової та науково-технічної 
діяльності.  

Цінність організаційних принципів держав-ного управління (у широкому 
розумінні) полягає в тому, що вони вказують на форми здійснення державою своїх 
функцій. Зокрема, стаття 5 Закону України «Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку» від 8.02.95. [3, c.5] серед таких форм називає нормування, 
ліцензування, нагляд у сфері використання ядерної енергії. Останні дві форми для 
адміністративного процесу особливо важливі, оскільки саме вони потребують 
процесуа-льних форм свого здійснення. Виявлення прояву всіх вище згаданих 
принципів здійснюватиметься по низхідній, починаючи від загальносоціальних 
принципів. При цьому власне адміністративно-про-цесуальні принципи не 
повинні входити до змісту принципів вищого рівня. На основі цього можна 
сформулювати визначення принципу адмініс-тративного процесу. Ним є 
ідейний зв`язок між процесуальними діями учасників розгляду і завданнями 

провадження чи проводу, зміст якого (зв`язку) з урахуванням особливостей 

правового впливу відображений чи випливає із адміністративно-

процесуальних норм. 
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Definition of the administrative process principle 

 
Summary 

 
Analysis of two scientific approaches in this field gives rise to the  definition 

of the administrative process principle. It sounds as functional connection between 
procedural actions and procedural tasks, fixed directly or indirectly in the administra-
tive procedural norms. 



ПОНЯТТЯ  ПРИНЦИПУ  АДМІНІСТРАТИВНОГО  ПРОЦЕСУ 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 70. Правознавство. 111 

УДК 347.73 

© 1999 р. Пацурківський П.С. 

Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, Чернівці 
 

ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА ЯК ЙОГО ДЖЕРЕЛО 

 

Категорія “джерела фінансового права” на загальнотеоретичному, методоло-
гічному рівні не-зрівнянно менше розроблена у фінансово-правовій науці, ніж ка-
тегорії “предмет фінансового права” та “метод фінансово-правового регулюван-
ня”. Вона дуже відстала у своєму розвитку від потреб як практики фінансової дія-
льності держави, так і фі-нансово-правової теорії і перебуває на рівні, якого досяг-
ла ще майже півстоліття тому. Одним з під-тверджень цієї тези є той факт, що, по 
суті, у всіх нових підручниках та навчальних посібниках з фі-нансового права про 
категорію “джерела фінансо-вого права” лише коротко згадується [52, с.36-37; 53, 
с.23-25] або навіть не згадується взагалі [20, c.9; 30, c.14-15; 57, c.18-19]. Більше 
того, в такому не-дорозвинутому стані, як стверджують фахівці [35, c.23], пере-
буває також і загальноправова ка-тегорія “джерела права” в цілому. Ці дві кате-
горії – “джерела фінансового права” та «джерела права в цілому» співвідно-
сяться між собою, як особливе та загальне, а тому, щоб з'ясувати по суті перше, 
необхідно хоча б у зага-льних рисах охарактеризувати друге. 

Для радянської юридичної науки, з якої виростає правова наука України, зав-
жди була притаманна істотня недооцінка питання про джерела права. Достатньо 
сказати, що за весь післявоєнний радянський період було опубліковано лише два 
загальнотеоретичні дослідження з цієї проблеми [11, c.19-31; 27, c.39-52] та незна-
чна кількість робіт, в яких розглядаються джерела права в окремих галузях і пра-
вових системах [34; 40; 41; 42; 47]. Одиничні наукові розробки цієї проблеми з'яв-
ились в наступний період [35]. Визнаючи в принципі діалектичну єдність форми і 
змісту в праві, радянські вчені завжди віддавали величезну перевагу дослідженню 
його соціально-класових аспектів. Як і вся правова дійсність, дже-рела права ви-
вчались ними з позицій протиборства двох протилежних соціальних систем. А 
оскільки соціалістичне право вважалось вищим і історично останнім типом права, 
то і система його джерел, природньо, вважалась найдосконалішою. Навпаки, бур-
жуазне право демонструвалось як наочний приклад кризи законності, відступів від 
принципу верховенства закону і т.д. 

Дослідження права країн, що розвивались, також здійснювалось через призму 
їх соціаліс-тичної чи капіталістичної орієнтації. Такий поляр-ний «чорно-білий» 
підхід неминуче містив в собі велику питому вагу елементів апологетики, оскіль-
ки у кожному окремо взятому випадку висновки, які не вписувались в офіційну 
концепцію, розці-нювались як відхід від класових позицій. Абсолю-тизація класо-
вих аспектів права вела до прини-ження і навіть ігнорування ролі культурно-
цивіліза-ційних факторів у праві. І хоч стосовно решти світу визнавалась множин-
ність джерел права, яка скла-лась в ході історичного розвитку, в умовах радян-
ської правової системи, по суті, єдиним джерелом права визнавався нормативний 
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акт. Тому категорія «система джерел права», як правило, замінювалась категорією 
«система законодавства», а проблема джерел права витіснялась питанням про 
співвідно-шення системи права і системи законодавства. Проблема верховенства 
закону перед іншими нор-мативними актами затінювалась, відсувалась на другий 
план, оскільки синонімічне вживання кате-горій «нормативний акт» та «законо-
давство в широкому розумінні» з неминучістю вело до сти-рання відмінностей 
між законом і підзаконними актами, робило можливим не лише коректування, ви-
холощування, спотворення волі законодавця, ігнорування його, але й  навіть діяти 
всупереч та проти його волі, якщо цього вимагав відомчий, груповий чи навіть 
«сильний» індивідуальний інтерес. Саме це призвело до здійснення від імені зако-
ну та нібито в ім'я цього ж закону  до жахливих  порушень законності, прав і сво-
бод громадян у бувшому СРСР в передвоєнні, воєнні та післявоєн-ні роки, стало 
причиною і наслідком водночас де-формації вертикальної структури джерел пра-
ва. 

Окрім класових чинників, в якості іншої з вагомих причин недостатньої тео-
ретичної розробки цієї проблеми радянськими юристами необхідно визнати бага-
тозначність та нечіткість самого понят-тя «джерело права». У зв'язку з останнім 
професор Кечек'ян С.Ф. відзначав, що воно «належить до числа найбільш неясних 
в теорії права. Не лише немає поняття, але спірний навіть сам зміст, в якому вжи-
ваються слова «джерело права». Адже «джерело права» - це не більше як образ, 
який швидше покликаний допомогти розумінню, ніж дати розуміння того, що по-
значається цим виразом» [27, c.39]. Ця думка, висловлена понад півстоліття тому, 
актуальна й до нині. По сьогод-нішній день під джерелом права розуміють і мате-
ріальні умови життя суспільства (джерело права в матеріальному смислі), і підста-
ви юридичної обо-в'язковості правової норми (джерело права у фор-мальному, 
юридичному смислі), і матеріали, з допомогою яких ми пізнаємо право (джерела 
пізнання права). Крім того, ряд авторів виділяють ще й історичні джерела права, 
маючи при цьому на увазі внесок внутрішнього й іноземного права у створення 
тієї чи іншої системи права [17; 62; 64]. 

Використання такого багатомірного понят-тя в якості наукової категорії по-
в'язане з великими труднощами. Їх подолання можливе або шляхом відмови від 
даного поняття і заміни його іншим, досконалішим, або через надання йому одно-
знач-ного змісту внаслідок свого роду «джентельмен-ської угоди» між вченими. У 
вітчизняній науці використовувались обидва ці способи. У 60-х роках деякі вчені 
пропонували замінити поняття «джере-ло права» поняттям «форма права», яке, на 
їх дум-ку, дозволяє здійснювати дослідження права знач-но глибше і всебічніше 
[23, c.78; 61, c.139]. Проте ця пропозиція широкої підтримки не знайшла, хіба що 
серед частини фахівців загальної теорії права. В галузевих юридичних науках тер-
мін «джерело права» зберіг своє значення. А з часом і в теорії права відбулося 
«відновлення в правах» даного поняття [24, c.71; 59, c.81; 62, c.144]. В цей час на-
мітилось міжнародне співробітництво в дослід-женні джерел права [63, c.19; 65, 
c.7]. Другий спо-сіб зводився до того, що при вживанні терміну «джерело права» 
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мали на увазі лише юридичне джерело права (джерело права у формальному сми-
слі). Тому значного поширення набув вираз «джерела (форми) права». Окремі ав-
тори для досяг-нення більшої чіткості пропонують позначати тер-міном «джерела 
права» джерела права в матеріа-льному розумінні, а юридичні джерела права ( 
джерела права у формальному розумінні) називати джерелами правових норм [24, 
c.93; 62, c.139]. 

Необхідно підкреслити, що у юридичній науці так і не вироблене загально-
прийняте поняття джерела права. Найчастіше тут обмежуються виз-нанням того, 
що юридичне джерело права є «дещо, що належить до форми права» [27, c.45]. Під 
юри-дичним джерелом права розуміють форму вира-ження правила, яка надає йо-
му якість правової норми [32, c.580]; той єдиний «резервуар», у якому перебува-
ють юридичні норми [12, c.315]; форму встановлення і вираження правових норм 
[24, c.22-23; 26, c.218; 27, c.4; 34, c.15] і т.д. При цьому остання формула тлума-
читься неоднозначно. Одні автори насамперед мають на увазі нормотворчу діяль-
ність держави, інші - результат цієї діяльності (різноманітні нормативні акти і за-
кони, декрети і т.д.), треті - те й інше разом, що об'єднується за-гальним поняттям 
«зовнішня форма права»[59, c.5]. Окремі вчені відносять до джерел права у фор-
мальному смислі діяльність держави по встановленню правових норм та адмініст-
ративні і судові прецеденти [11, c.19; 49, c.60]. «Проблема джерела права, -
відзначає Л.Р.Сюкіяйнен, - перш за все є проблема ролі держави в утворенні юри-
дичних норм. Тому формальне (юридичне) джерело права... є по суті формою уча-
сті держави (або інших інститутів) у правотворенні»[49, c.60]. 

На нашу думку, відмінності між усіма заз-наченими  вище підходами до ро-
зуміння джерела права не мають принципового характеру. Те, що одні автори ви-
значають як форми встановлення правових норм, інші називають діяльністю дер-
жави по їх встановленню або судовими чи адмініс-тративними прецедентами. В 
останньому випадку сама постановка питання - діяльність чи прецеден-ти - дає 
підстави для висновку про те, що під дже-релом права мається на увазі лише фор-
мально об'єктивована діяльність, нормативний акт. Адже «норма права, - як зазна-
чає Зівс С.Л., - не існує і не може існувати поза джерелом права - оболонкою буття 
правової норми» [24, c.9]. З іншого боку, фор-ма буття права є той же результат 
правотворчості, розглянутий під іншим кутом зору. «Об'єктиво-ваний в докумен-
тальному виді акт правотворчості, -зазначає С.С.Алексеєв,- є юридичним джере-
лом відповідних юридичних норм і одночасно (виділе-но мною - П.П.) формою їх 
юридично офіційного буття, існування»[12, c.314]. 

Не протиставляється «діяльність», «резуль-тат діяльності» при визначенні 
джерела права і в зарубіжній літературі. Наприклад, англійський вчений К.Еллен 
визначає джерело права як діяльність, з допомогою якої норми поведінки набува-
ють характеру права, стаючи при цьому об'єктивно визначеними, постійними і, 
головне, обов'язковими [63, c.1]. В.І.Сергєєвич ще у мину-лому столітті писав, що 
«під джерелом права мож-на розуміти ті сили, які творять право. З цієї точки зору 
джерелом права буде, наприклад, законодав-ство як сила, що творить закон. Але 



Пацурківський П.С. 

114 Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 70. Правознавство. 

під джерелом права можна розуміти і продукт цієї сили, в даному випадку сам за-
кон»[45, c.5]. В.Є.Чіркін вважає, що в деяких традиційних правових системах кра-
їн, що розвиваються, поняття «джерело права» і «форма права» не співпадають. 
Так, у звичаєвому праві африканських племен в якості форми права висту-пають, 
як правило, усні звичаї, які перетворюються в правові норми внаслідок санкціо-
нуючої діяльнос-ті держави, яка, таким чином, і є джерелом права. В мусульман-
ському праві формою права є мусуль-манська доктрина, викладена в працях най-
круп-ніших арабських богословів, а джерелом права - діяльність судів по застосу-
ванню цих книг. Разом з тим слід зазначити, що при розгляді закону відмін-ність 
понять джерела і форми права має незрівняно менше значення, оскільки діяльність 
відповідних державних органів по виданню законів шляхом референдуму склада-
ють особливе поняття законо-давчого процесу. Цю форму нормотворчості, на ду-
мку В.Є.Чіркіна, не прийнято характеризувати, як джерело права [59, c.6]. 

Остання теза, на нашу думку, спірна, оскільки поняття «правотворчий про-
цес» і «юридичне джерело права» в певному ракурсі перехрещуються або накла-
даються одне на інше.  При всіх відмінностях в підходах переважної більшості 
уже згаданих нами вчених до проблеми джерела права під ним мається на увазі ді-
яльність або результат діяльності органів держави по творенню правових норм. З 
певної стадії цієї діяль-ності, а саме з моменту набуття чинності актом правотвор-
чості останній стає юридичним дже-релом права. Тому поняття «джерело права» 
ніби само по собі передбачає наявність право-творчого процесу. Особливий поря-
док прийняття законів є невід'ємною складовою частиною їх характерис-тики, як 
джерел права. 

Своєрідна точка зору була висловлена Г.В.Швековим, який розумів під зов-
нішньою формою права «не тільки офіційні форми вира-ження права, але й усе те, 
в чому проявляє себе право ззовні, як таке, як явище». Сюди він відносив і юриди-
чну техніку, і юридичні поняття, і презум-пції і т.д. [60, c.45,47]. В даному випадку 
очевидно, що автор свідомо чи мимоволі змішує поняття юридичного джерела 
права та інших категорій теорії права. На сучасному етапі, коли право вис-тупає в 
якості загальнолюдської цінності, ми вва-жаємо, що саме в джерелах права - фор-
мі, як правило, нейтральній до свого соціального змісту – найбільше і найвиразні-
ше проявляються загально-соціальні риси права, загальні закономірності та спе-
цифічні особливості, характерні праву в цілому та окремим його галузям. 

Однією з найважливіших методологічних ви-мог до дослідження джерел пра-
ва було і зали-шається поєднання історичного та логічного під-ходів. Це дозволяє 
побачити об'єктивний зв'язок та взаємозумовленість розвитку праворозуміння і 
форм вираження права, зрозуміти недопустимість механічного перенесення зару-
біжних як правового змісту, так і правових форм на українську дійс-ність. Таким 
чином, поняття юридичного джерела права, яке склалось у вітчизняній та євро-
пейській правових системах, передбачає взаємозв'язок пра-вової норми з держа-
вою. Як зазначають теоретики права, воно спрацьовує не у всіх випадках [50, 
c.149]. Тому з точки зору загальної теорії права, очевидно, необхідно виробити рі-
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знорівневе розу-міння джерела права - як загальне поняття, так і визначення, що 
застосовувалося б в межах того чи іншого типу права, правової системи чи навіть 
окремої галузі права. У вітчизняній юридичній нау-ці таких спроб ще не робилось. 
В російській юри-дичній науці, наприклад, одну з таких спроб здійс-нив 
Г.І.Муромцев, який, зокрема, пише, що «під джерелом права необхідно розуміти 
зумовлений характером праворозуміння даного суспільства спосіб признання со-
ціальних норм в якості обо-в'язкових» [35, c.23-24]. При цьому він виходив з того, 
що оскільки право відрізняється від інших соціальних регуляторів своїм загально-
обов'язковим характером, то і джерелом правових норм, оче-видно, повинно бути 
саме те, що надає йому цю загальнообов'язковість. 

З огляду на все вище викладене найваж-ливішим джерелом фінансового пра-
ва України є її Основний Закон - Конституція України. Конститу-ція України має 
найвищу юридичну силу. «Закони та інші нормативно-правові акти, - як зазнача-
ється у статті 8 Основного Закону, - приймаються на основі Конституції України і 
повинні відповідати їй»[1]. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Така 
ключова роль Основного Закону серед джерел фінансового права - не специфіка 
України, а типове явище для багатьох країн. Нині під верховенством закону в бі-
льшості цивілізова-них країн світу розуміють насамперед верховен-ство консти-
туції [15, c.4; 16, c.7; 22, c.87]. Консти-туцію визначають як центр [51, c.78-79], яд-
ро правової системи [29, c.185], джерело права держави [65, c.65-66] і т.д. 

 Виключно важливу роль у системі джерел фінансового права, особливо на 
етапі переходу до ринкової економіки, відіграють принципи фінансо-вого права та 
фінансової діяльності держави. Юри-дичною наукою уже встановлено, що фінан-
сова діяльність держави та органів місцевого самовря-дування базується на відпо-
відних принципах — галузевих, а також принципах окремих інститутів даної галу-
зі права, міжгалузевих та загально-правових принципах. Галузеві принципи фінан-
сової діяльності держави — це основоположні пра-вила і вимоги, які відобража-
ють її найістотніші особливості і цілеспрямованість. Принципи фінан-сової діяль-
ності держави, як основні начала право-вого регулювання, виступають своєрідним 
камер-тоном всієї наступної нормотворчості у даній сфері суспільних відносин. 
Вони гарантують безперер-вність та послідовність нормотворчого процесу, забез-
печують взаємо-зв'язок фінансового законода-вства та фінансової політики. Особ-
ливо велика роль принципів права у формуванні судової та ад-міністративної 
практики, у відміні застарілих та прийнятті нових юридичних норм, тлумаченні 
пра-вових актів та усуненні прогалин в законодавстві. 

Стрижневий принцип фінансової діяльності держави, який пронизує всю її 
наскрізь та вибу-довує в стрункий ряд інші принципи галузі фінан-сового права, 
зумовлений публічною суттю самих державних фінансів і полягає в публічному 
харак-тері цієї діяльності. Наступний принцип фінансової діяльності держави по-
лягає в розподілі функцій в цій галузі між представницькими органами влади та 
виконавчими органами влади на основі конституційного принципу розподілу 
компетенцій законо-давчої та виконавчої влад взагалі. Представницькі органи 
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влади приймають необхідні рішення, а ви-конавчі органи влади зобов'язані вико-
нувати їх. З принципом розподілу функцій представницької та виконавчої влад у 
фінансовій діяльності держави надзвичайно тісно повязаний ще один галузевий 
принцип фінансового права — пріоритет в галузі фінансової діяльності держави 
представницьких органів влади перед виконавчими органами влади. Він випливає 
з принципу розподілу функцій зако-нодавчої і виконавчої влад у сфері фінансів, є 
його зворотною стороною. Обидва ці принципи нероз-ривні один з одним і завжди 
проявляються одно-часно, лише кожний у своїй специфічній ролі. 

Серед галузевих принципів фінансової діяль-ності держави ключова роль на-
лежить принципу пріоритетності публічних видатків по відношенню до прибутків 
казни. Це зумовлено тим, шо об'єк-тивно здіснення державою її функцій не може 
ста-витись у прямопропорційну залежність від доходу державного бюджету. Ін-
акше в певні періоди роз-витку це загрожувало б державі різким скорочен-ням її 
дієздатності чи навіть загибеллю або гли-бокими катаклізмами в суспільстві. Саме 
подібну до цієї ситуацію переживає нині Україна. Тому, визначаючи в пріоритет-
ному порядку обсяг пуб-лічних видатків, уряд вираховує у відповідності з одер-
жаними результатами господарювання розмі-ри необхідних для фінансової рівно-
ваги державних доходів і подає їх Верховній Раді на узаконення. Процедурні від-
ступи від цього принципу, шо знаходять своє відображення у затвердженій деяки-
ми парламентами процедурі схвалення спочатку доходної частини бюджету, а вже 
після цього — його видаткової частини по суті не порушують логіки існування 
публічних фінансів і пояснюються головним чином намаганням забезпечити без-
перер-вність доходів казни у випадку парламентських зволікань із затвердженням 
бюджету в цілому, а також до певної міри характерним парламентам по-пулізмом 
та інтересами міжпартійної та між-фракційної боротьби. 

У вузькому розумінні цього поняття прин-цип пріоритетності публічних 
видатків означає, що до бюджету в ході його формування необ-хідно включа-
ти лише ті видатки, які необхідні для виконання власне функцій держави, і ніяк 
не більше. Це досягається дійсним забезпеченням на практиці конкуренції прав 
суб'єктів фінан-сових правовідносин на наявні в розпорядженні публічної вла-
ди фінансові ресурси, тобто «конкуренцією заявлених потреб». У відповідності 
з принципом пріоритетності державних видатків недоцільне будь-яке ухилення 
від вимог єдності і повноти бюджету, як і цільова прив'язка конкрет-них дохо-
дів до певних видів видатків, оскільки при цьому неможливо перевірити в до-
статній мірі видатки на їх більшу  необхідність. 

Серед інших  галузевих принципів фінансо-вої діяльності держави необхідно 
назвати принцип здорових фінансів, принцип фінансової безпеки держави, прин-
цип єдності фінансової діяльності і грошової системи держави, принцип міжгалу-
зевого характеру фінансової діяльності держави, принцип самостійності у вста-
новлених чинним законодав-ством держави межах фінансової діяльності органів 
місцевого самоврядування, принцип соціальної спрямованості фінансової діяльно-
сті держави, при-нцип плановості, принцип гласності та деякі інші.  
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У фінансовій діяльності держави надзвичай-но важливу роль відіграють не 
тільки загальнога-лузеві принципи фінансового права, але й принци-пи його окре-
мих інститутів, насамперед бюджетно-го права. Так, основоположним принципом 
бюд-жетного права більшості країн світу є конститу-ційна вимога обов"язкового 
оформлення бюджету актом, який приймається представницьким органом влади. 
Зокрема, стаття 85 Конституції України гласить, що до виключних "повноважень 
Верховної Ради України належить: ... затвердження Держав-ного бюджету Украї-
ни та внесення змін до нього; контроль за виконанням Державного бюджету Укра-
їни, прийняття рішення щодо звіту про його виконання"[1]. 

Більше того, бюджет, як правило, приймає-ться у формі відповідного закону, 
що знову ж таки закріплюється в Конституції держави. Так, згідно Конституції 
України, "виключно законами України визначаються... Державний бюджет Украї-
ни і бюд-жетна система України"[1]. Аналогічна норма міс-титься в статті 110 Ос-
новного Закону ФРН, яка гласить, що "бюджет затверджується бюджетним зако-
ном"[7, c.139]. Стаття 3 Основного закону Ізра-їлю "Про державну економіку" та-
кож зазначає, що "державний бюджет приймається у формі закону... Проект бю-
джету доповнюється оцінкою джерел фінансування бюджету" [10, c.317]. Цей 
факт зако-нодавчого оформлення бюджету, як правило, по-в'язують з принципом 
згоди публічноі влади на стягнення податків, які трактуються як фінансова основа 
парламентаризму.  

В деяких країнах (Норвегія, Фінляндія та ін.) затвердження бюджету офо-
рмляється шля-хом прийняття не закону, а особливої парла-ментської резолю-
ції [8, c.23,59]. В США бюджет проводиться через резолюцію палат, яка пови-
нна співпасти. Причому проект цієї спільної резо-люції готують бюджетні ко-
мітети Палати пред-ставників і Сенату, а приймає Конгрес [8, c.6; 16, c.292]. У 
Франції парламент приймає щорічний фінансовий закон, в якому "передбача-
ється утво-рення і дозволяється використання протягом кожного календарного 
року комплексу ресурсів і видатків держави" (ст. 2 Ордонансу про фінанси 
1959 р.)[10, c.159]. При цьому сам бюджетний документ в цілому законодавчою 
владою не затверджується, а щорічно складається як допо-міжний, технічний 
документ, який механічно об'єднує в собі загальний бюджет, багаточисе-льні 
спеціальні рахунки казначейства та при-єднані бюджети.  

Бюджетні акти, як правило, відзначаються великим обсягом (в деяких кра-
їнах це цілі бюд-жетні книги) і складаються із трьох основних частин: а) пояс-
нювальної записки, яка готується міністром фінансів і містить короткий виклад 
еволюції рівня суспільного добробуту, звіт про кошторисні періоди, ще не "за-
хищені" законами про виконання бюджету, огляд стану справ у каз-начействі, 
пропозиції по вдосконаленню фінан-сового законодавства тощо; б) власне тек-
сту бюджетного акту; в) документів в додатках: таблиць розподілу кредитів по 
міністертвах, дифіцитів міністерства, боргу і т.д. Цілу групу принципів бюдже-
тного устрою України законо-давець сформулював і розкрив у Законі України 
"Про бюджетну систему України". В ньому, зок-рема, говориться, що бюджет-
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ний устрій України визначається із врахуванням державного устрою і адмініст-
ративно-територіального поділу Украї-ни. Бюджетний устрій української дер-
жави грун-тується на принципах єдності, повноти, досто-вірності, гласності, 
наочності і самостійності усіх бюджетів, що входять до бюджетної системи 
України [2, c.48-49]. 

Інший інститут фінансового права—подат-кове право—також поряд із вико-
ристанням загаль-ногалузевнх принципів має і власні специфічні правові принци-
пи, притаманні тільки йому. Прав-да, серед вчених немає єдності поглядів на 
проб-лему, що саме є основними принципами податко-вого права. Одні автори 
відносять до них соціальну справедливість, економічну ефективність, стабіль-
ність та гнучкість [31, c.192; 39, c.49]. Інші вва-жають такими однократність опо-
даткування, піль-говість оподаткування, забезпечення рівних умов з боку держави 
щодо всіх господарюючих суб"єктів, створення однакових умов для викорис-
тання платниками податків зароблених ними коштів, загальнообов"язковість 
сплати податків, єдиний підхід до визначення прав і обов"язків платників податків 
та податкових органів, рівність захисту прав та інтересів платників податків і 
держави, резидентства [18, c.197; 21, c.15]. Існують ще й інші погляди науковців 
на перелік основних прин-ципів податкового права як інституту фінансового пра-
ва [33, c.178; 56, c.27-29; 58, c.49]. 

Законодавець України до основних прин-ципів податкового права відніс такі, 
як принципи законності, загальнообов"язковості, економічної доцільності, соціа-
льної справедливості, поєднання інтересів держави, регіонів, підприємств і грома-
дян, пріоритетності у встановленні податків публіч-ної влади над органами вико-
навчої влади. Зокрема, в статті 92 Конституції України закріплено поло-ження про 
те, що виключно законами України встановлюються "система оподаткування, по-
датки і збори" [1]. Встановлення і скасування податків, зборів, інших обов'язкових 
платежів до бюджетів та внесків до державних цільових фондів, а також пільг їх 
платникам, згідно Закону України “Про внесення змін до Закону України "Про си-
стему оподаткування", здійснюється виключно Верхов-ною Радою України, Вер-
ховною Радою Автоном-ної Республіки Крим і місцевими Радами народних депу-
татів відповідно до цього Закону, інших зако-нодавчих актів України про оподат-
кування. Вер-ховна Рада Автономної Республіки Крим і місцеві Ради народних 
депутатів можуть встановлювати пільги щодо оподаткування у межах сум, що 
над-ходять до їх бюджетів. Ставки податків і пільги що-до оподаткування не мо-
жуть встановлюватись або змінюватись іншими законодавчими актами Украї-ни, 
крім законів про оподаткування [4, c.78]. 

18 лютого 1997р. Закон України "Про сис-тему оподаткування" було істотньо 
оновлено і піс-ля цього він набув характеру своєрідної податкової конституції. 
Зокрема, він включає принципово важливу норму про те, що податки і збори, не 
пе-редбачені системою оподаткування, не підлягають сплаті. Причому, перш ніж 
запровадити новий по-даток, необхідно в чинному порядку внести зміни до базо-
вого закону "Про систему оподаткування". А зміни і доповнення до нього стосов-
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но пільг, ставок податків і зборів та механізму їх сплати вносяться, у відповідності 
з тепер уже чинною ре-дакцією Закону України "Про систему оподатку-вання", не 
пізніше шести місяців до початку ново-го бюджетного року і набувають чинності, 
як гла-сить стаття 1 даного закону, з його початком [4, c.76]. Таким чином, Верхо-
вна Рада України гарантувала платникам податків спокійний перебіг очікуваних 
"податкових революцій". Причому попередню норму підсилює ст. 7 цього ж За-
кону України, «яка вказує на те, що зміна податкових ставок і механізм справлян-
ня податків і зборів (обов'язкових платежів) не можуть запроваджу-ватись Зако-
ном України про державний бюджет на відповідний рік, як це мало місце раніше. 
Згідно з новою редакцією Закону України "Про систему оподаткування" скасова-
но всі внески, які існували до цього часу. Натомість, відповідно до вимог Консти-
туції України, введено збори, серед яких кілька нових [4, c.76-79].  

В статті 67 Конституції України розкриває-ться суть такого принципу інсти-
туту податкового права, як загальнообов"язковість податків: "Кожен зобов"язаний 
сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі гро-
мадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання деклара-
ції про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому за-
коном"[1]. Субінститут оподатку-вання громадян як складова частина інституту 
податкового права в цілому також відзначається іманентними принципами опода-
ткування, які вче-на-правознавець Бакун О.В. поділяє на дві групи: а)принципи, 
що забезпечують реалізацію і дотри-мання основ конституційного ладу, інтересів 
дер-жави; б) принципи, що забезпечують реалізацію і гарантію основних прав і 
свобод платників подат-ків, їх законних інтересів. До першої групи прин-ципів 
оподаткування громадян нею віднесені: при-нцип публічної мети при стягненні 
податків і зборів; принцип пріоритету фінансової мети при стягненні податків і 
зборів; принцип обмеження спеціалізації податків і зборів; принцип запровад-
ження, зміни та відміни податків і зборів законами; принцип встановлення подат-
ків і зборів в належній процедурі; принцип обмеження форм податкової законо-
творчості; принцип єдності системи податків та політики оподаткування в цілому; 
принцип розподілу податкових повноважень; до другої гру-пи: принцип юридич-
ної рівності усіх платників по-датків і зборів; принцип всезагальності оподатку-
вання; принцип рівного податкового навантаження на платника податку (в науко-
вій та навчально-популярній літературі він інколи ще іменується принципом рів-
нонапруженості податкового пресу); принцип співрозмірності оподаткування кон-
ститу-ційно значимим цілям обмеження прав і свобод платників податків [13, с.83-
90]. Принагідно заз-начимо, що така складна внутрігалузева ієрархія принципів 
права залишається ще майже не помі-ченим науковцями феноменом, особливо 
юриста-ми-фінансис-тами. Їх спеціальне вивчення допомо-же глибше зрозуміти 
внутрішні закономірності розвитку фінансового права та ефективніше здійс-
нювати пра-вове регулювання фінансової діяль-ності держави. 

Визначаються властивими лише їм принци-пами і всі інші інститути фінансо-
вого права. На-приклад, інститут державного боргу — суспільних економічних 
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відносин, в яких позичальником вис-тупає держава, а юридичні і фізичні особи на 
доб-ровільних засадах виступають кредиторами — ба-зується на таких основних 
принципах як добро-вільність, строковість, зворотнісгь і відплатність. На відміну 
від банківського кредиту позики дер-жави не забезпечуються заставою. Принцип 
добро-вільності означає, що через державний кредит гроші залучаються тільки на 
началах вільного воле-виявлення юридичних та фізичних осіб. Принцип строково-
сті означає, що кошти державою залучаю-ться на певний термін, після якого вони 
неодмінно повертаються. Принцип зворотності означає обо-в"язкове повернення 
запозичених коштів креди-тору, а принцип платності — встановлення певного 
розміру доходу на позичені кошти. 

Інститут обов"язкового державного страху-вання також має властиві лише  
йому принципи. На нашу думку, ключовий з цих принципів полягає в тому, що 
відповідні страхові збори є централізо-ваними доходами держави. Наступний з 
принципів цього інституту полягає в централізованому поряд-ку встановлення та 
сплати зборів на обов"язкове со-ціальне страхування та обов"язкове державне пен-
сійне страхування. Третім принципом цих зборів є те, що вони за своєю юридич-
ною природою та еко-номічною суттю є обов"язковими неподатковими платежа-
ми. Принципом інституту обов"язкового державного страхування є строго цільова 
спрямо-ваність у використанні його коштів. Як і для всіх страхових платежів, для 
зборів на обов"язкове со-ціальне страхування та зборів на обов"язкове дер-жавне 
пенсійне страхування притаманний принцип зворотності. Цей інститут фінансово-
го права харак-теризується також принципом відсутності прямої прив"язки вказа-
них зборів до їх платників. 

Таким чином, наяву достатні підстави для висновку про те, що в якості одного з 
найважливіших джерел фінансового права держави виступають в сукупності його га-
лузеві принципи та принципи окремих інститутів фінансового права. Ці принципи яв-
ляють собою вихідні нормативно-керівні начала правового регулювання фінансової 
діяльності держа-ви. В них в концентрованому виді виражено суть, зміст та найваж-
ливіші основи фінансового права. Загальноправові та міжгалузеві принципи у фінан-
совій діяльності держави виконують роль методо-логічних орієнтирів, найсуттєвіших 
критеріїв, які визначають відповідність чи невідповідність цієї дія-льності потребам 
держави на певному етапі її розвит-ку зокрема та суспільної практики в цілому. Галу-
зеві ж принципи та принципи окремих інститутів галузі, взяті в сукупності, доповню-
ють, конкретизують та збагачують один одного, забезпечують механізм реалізації фі-
нансової політики держави. Тому без пос-лідовного слідування відповідним принци-
пам ніякої політики здійснити неможливо. Якість цієї політики в кінцевому рахунку 
визначається якраз "якістю"  прин-ципів,  покладених в її основу. Українська держава 
ще не завершила переходу від попередніх принципів своєї фінансової діяльності — 
соціалістичних — до соціальноорієнтованих ринкових принципів. Тому й ця діяль-
ність її відзначається непослідовним, супереч-ливим характером. Механічно приско-
рювати зазна-чений перехід, за відсутності необхідних об"єктавних умов, не менш 
небезпечно, як відставати від назрілих перетворень. Тому в цій своїй діяльності дер-
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жаві не-обхідно спиратись тільки на неупереджений науковий аналіз дійсності і вста-
новлювати черговість розв"я-зання тих завдань, для вирішення яких вже визріли до-
статні о6"єктивні умови і суб "єктивні фактори. 
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The principles of  Financial Law as its sources 

 
Summary 

 
The essense and legal nature of law source are considered from new (for the 

domestic legal science) positions, new definition of this key category of jurispru-
dence is given, the contents of basic branch principles of Financial Law and its sence 
as the source of Financial Law are uncovered. 
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ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ 

ОПОДАТКУВАННЯ ГРОМАДЯН  

 

Податкове право, як відомо, є одним з основних інститутів галузі фінансового 
права, а тому на всі податкові правовідносини поширюю-ться загальногалузеві 
принципи фінансового права. Проте в даній статті мова піде зовсім не про них – 
галузеві принципи сучасного фінансового права грунтовно досліджувались Пацу-
рківським П.С. [20, с.54-86], рядом інших науковців. Темою нашого дослідження є 
поняття і правова природа консти-туційних принципів оподаткування громадян у 
су-часних умовах, адже податкове право поряд із ви-користанням 
загальногалузевих принципів має і власні специфічні правові принципи, 
притаманні тільки цьому інституту. Серед учених-юристів не-має єдності поглядів 
на проблему, що саме є основ-ними принципами податкового права. Одні з них 
відносять до таких принципів соціальну справед-ливість, економічну 
ефективність, стабільність і гнучкість [23, с.49]. Інші вважають такими однок-
ратність, загальнообов’язковість, пільговість опо-даткування, забезпечення рівних 
умов з боку дер-жави щодо всіх господарюючих суб’єктів, створен-ня однакових 
умов для використання платниками податків зароблених ними коштів, єдиний 
підхід до визначення прав і обов’язків платників податків і податкових органів і 
держави в цілому, принцип резидентства [15, с.15]. Існують ще й інші погляди 
вчених-юристів на перелік основних принципів оподаткування платників 
податків. 

Законодавець суверенної України в пер-шій редакції Закону України “Про 
систему опо-даткування” до основних принципів оподатку-вання відніс 
законність, загальнообов’язковість, економічну доцільність, соціальну справе-
дли-вість, поєднання інтересів держави, регіонів, під-приємств і громадян, 
пріоритетність у встанов-ленні податків органів публічної влади перед органа-
ми влади виконавчої [2, с.28]. Що ж до Основного Закону України, то в ньому 
дуже ску-по ведеться пряма мова про принципи оподат-кування громадян. Без-
посередньо  про це говори-ться тільки в статті 61 Основного Закону. Стаття 92 
Конституції України лише дещо уточнює коло суб’єктів, які вправі запрова-
джувати пра-вила оподаткування: “система оподаткування, податки і збори” 
встановлюються “виключно за-конами України” [1, Ст.92], тобто її єдиним за-
ко-нодавчим органом – Верховною Радою. Водно-час у Конституції України 
містяться загальні за-сади, які необхідно реалізувати в будь-якій га-лузі зако-
нодавства. Мова йде про закріплені в Конституції України основні конститу-
ційні пра-ва, свободи та обов’язки людини і громадянина, “які є невідчужува-
ними та непорушними” [1, Ст.21]. Причому стаття 22 Конституції України міс-
тить такі методологічного значення поло-ження щодо прав, свобод та 
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обов’язків людини і громадянина: “Права і свободи людини і грома-дянина, за-
кріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи 
га-рантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або 
внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу іс-
нуючих прав та свобод” [1, Ст.22]. Серед них такі, як рівність конституцйних 
прав і свобод громадян та їх особиста рівність перед законом [1, Ст.24], забо-
рона їх обмеження інак-ше, як законом у випадках, передбачених Конс-
титуцією України [1, Ст.64], право на підприєм-ницьку діяльність, не заборо-
нену законом [1, Ст.42], право на працю, що включає можливість заробляти со-
бі на життя працею, яку громадянин вільно обирає або на яку він вільно пого-
джується [1, Ст.43], право на достатній життєвий рівень для себе і для своєї 
сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло [1, Ст.48], право воло-діти, 
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї діяльнос-
ті [1, Ст.41] та ін. Причому права і свободи людини і громадянина, передбачені 
статтею 24 Конс-титуції України, не можуть бути обмежені за жодних умов [1, 
Ст.64].  

Правові норми про податки, як і будь-які інші правові норми, не вільні від то-
го, шоб їх суть, зміст та застосування оцінювались крізь призму прав і свобод лю-
дини і громадянина. Регулюючи оподаткування, законодавець в повній мірі пови-
нен керуватися вимогами статті 3 Конституції України про те, що утвердження і 
забезпечення прав і сво-бод людини і громадянина, їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави, є її головним обов’язком [1, Ст.3]. Тому пере-
лічені конституційні засади з неминучістю трансфор-муються і в сфері фінансової 
діяльності держави та зумовлюють принципи оподаткування. Як справед-ливо від-
значає німецький юрист-фінансист К.Фо-гель, “для фінансової системи з чинного 
правового регулювання робляться специфічні висновки, які стосуються безпосе-
редньо фінансового права. По-ряд з писаним виступає, отже, більш широке, непи-
сане фінансове право Основного закону”, тобто йо-го принципи [13, с.113]. Відо-
мий російський юрист-фінансист А.М. Козирін розвиває та ще більш конкрети-
зує зазначене положення: “Прин-ципи права як основи нормативного регулю-
вання є певним камертоном усієї наступної нормотворчості. Вони гарантують 
безперер-вність, послідовність законодавчого процесу, за-безпечують взаємо-
зв’язок податкового права та податкового законодавства, адаптують подат-кову 
нормотворчість до особливостей традицій-ної правосвідомості населення” [17, 
с.77]. 

Ні в Конституції України, ні у видозміне-ному та переробленому на її ос-
нові Законі України “Про внесення змін до Закону України “Про систему опо-
даткування” не наводиться вичерпний перелік принципів оподаткування. При-
чому принципи оподаткування і зборів, вик-ладені у названому Законі, містять 
у собі най-загальніші конституційні начала та водночас збагачують, наділяють 
їх конкретним змістом [4, с.77-78]. Тому, на нашу думку, по-перше, коли вини-
кає питання про порушення цих принципів оподаткування та зборів, є достатні 
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підстави для одночасного висновку про адекватне порушення базових консти-
туційних положень та настання відповідних юридичних наслідків.  

По-друге, невичерпний перелік принципів оподаткування в Конституції 
України та в Законі України “Про внесення змін до Закону України “Про систему 
оподаткування”, який можна розглядати як своєрідну податкову конституцію, на-
самперед відображає перехідний стан нашого суспільства і водночас є підтвер-
дженням того над-звичайно важливого моменту, що ті або інші поло-ження не то-
му стали принципами, що потрапили в Конституцію чи у зазначений Закон і на-
звані у зв’язку з цим законодавцем принципами, а навпаки – тому туди й потрапи-
ли дані положення, що вони є принципами апріорі. Офіційний перелік прин-ципів 
оподаткування в часі може змінюватись і змінюється. Особливістю нормативного 
оформ-лення принципів оподаткування в Україні є те, що вітчизняний законода-
вець при цьому не наділяє їх кваліфікаційними ознаками типу “загальні”, “ос-
новні”, похідні принципи тощо [4, с.77-78]. Тим не менше, об’єктивно всі принци-
пи оподаткування перебувають між собою у відповідній ієрархічній залежності. 

На нашу думку, одним із методологічно обгрунтованих критеріїв поділу 

принципів оподаткування на загальні та особливі, основні та похідні може бу-
ти той факт, у якому норматив-ному акті вони розміщені. На цій підставі до зага-
льних принципів оподаткування можуть бути від-несені положення, що безпосе-
редньо сформульо-вані у Конституції України чи випливають з інших її положень 
і є гарантіями реалізації прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, основ-
них начал державного і суспільного устрою, так і положення, що не випливають 
безпосередньо з тексту Конс-титуції України, але прийняті законодавцем у роз-
виток конституційних ідей, тобто не тільки букви, але й духу Конституції. Це сво-
го роду принципи першої групи, які за їх правовою природою та рівнем легітима-
ції доцільно віднести до основних за їх значенням для правової системи в цілому 
та по відношенню до Основного Закону. 

Усі інші принципи оподаткування, що за кваліфікаційними ознаками не мо-
жуть бути відне-сеними до основних, складають істотно відмінну від першої гру-
пи принципів їх другу групу. Вони не можуть суперечити принципам, що базу-
ються на Основному Законі і по суті конкретизують та роз-вивають основні прин-
ципи оподаткування та зборів, є, отже, принципами “другого рівня”, похід-ними. 
Наприклад, вітчизняний законодавець у статті 18 Закону України “Про внесення 
змін до За-кону України “Про систему оподаткування” сфор-мулював положення 
про усунення подвійного оподаткування [4, с.82-83]. Формально це поло-ження не 
віднесене ним до статті 3 цього ж Закону, яка спеціально присвячена принципам 
побудови та призначення системи оподаткування. Тим не менше, вимога однокра-
тності оподаткування – один і той же об’єкт оподаткування може оподат-
ковуватись податком одного виду тільки один раз за визначений законом період 
оподаткування – за своєю правовою природою є нічим іншим, як прин-ципом 
оподаткування. 
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Цей принцип сприяє забезпеченню спра-ведливості в оподаткуванні і спря-
мований проти ускладнення, “захаращування” системи податків. Він розвиває 
конституційні начала оподаткування, проте відзначається суто прикладним харак-
тером. Хоч значення цього принципу для розвитку систе-ми оподаткування пере-
оцінити неможливо (саме тому заборону подвійного оподаткування ми й віднесли 
до принципів), проте вести мову про нього як про основний принцип, на нашу ду-
мку, було б неправильно. Подібної позиції дотримуються й деякі інші, в тому чис-
лі й зарубіжні, дослідники проблеми оподаткування громадян [10, с.198]. 

Однією з об’єктивних підстав поділу прин-ципів оподаткування громадян і 
зборів на види є, на нашу думку, їх значення для розв’язання проблем оподатку-
вання. Основні принципи оподаткування і зборів значимі для податкової системи 
в цілому чи для ряду її елементів водночас. Інші принципи, що не належать до ос-
новних, як нами було показано вище, лежать в основі правового регулювання 
окре-мих елементів податкової системи. Так, принцип однократності оподатку-
вання встановлює лише окремі стандарти системи податків, тоді як основ-ний 
принцип єдності податкової політики повинен враховуватись і при встановленні 
конкретних по-датків, і при з’ясуванні питань про компетенцію ор-ганів влади та 
самоврядування різних рівнів щодо оподаткування громадян, і при створенні по-
датко-вих органів та в цілому ряді інших випадків. 

Отже, принципи оподаткування громадян, що безпосередньо випливають з 
букви та духу Конституції України, доцільно відносити до основ-них. Ці принци-
пи є головною частиною загальних принципів оподаткування і зборів з громадян, 
до яких, окрім основних принципів, на розсуд законо-давця можуть бути віднесені 
й додаткові принципи, похідні від основних. Принагідно зазначимо, що аналіз 
спеціальної монографічної [12, с.383-389; 14, с.47-49; 21, с.192-203; 27, с.20-21; 28, 
с.117-135] і навчально-методичної [11, с.14-18; 15, с.14-17; 22, с.15-24; 23, с.48-52] 
літератури з цих проблем, ухвал Вищого арбітражного суду України [6, с.30-32; 7, 
с.104-106], інших судових інстанцій [24, с.73-76] з питань оподаткування показує, 
що поняття “загальні принципи” нерідко застосовується в тео-рії та на практиці в 
якості синоніма поняття “основ-ні принципи”. На нашу думку, ці поняття необ-
хідно трактувати більш адекватно, тим більше, що це має не лише наукове, але й 
практичне значення. Справа в тому, що компетенції держави та суб’єктів самовря-
дування щодо основних принципів оподат-кування і зборів та по відношенню до 
інших прин-ципів, що також належать до загальних, істотно відрізняються [1, 
Ст.92; 4, с.76-77; 5, с.223]. За-гальні принципи оподаткування і зборів вказують на 
обсяг даного явища, охоплюють усе коло його суб’єктів, а основні принципи опо-
даткування і зборів розкривають сутність та правову природу цього суспільного 
феномену. Окрім загальних принципів оподаткування громадян, у науці виді-
ляють також спеціальні принципи, що харак-теризують окремі підрозділи ін-

ституту податко-вого права, наприклад, принципи податкової від-повідальності, 
принципи ведення податкового облі-ку тощо [16, с.95]. 
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Загальні принципи оподаткування грома-дян, з одного боку, виступають ос-
новою податкової компетенції суб’єктів фінансових правовідносин, а з іншого – 
обмежують цю компетенцію. Вони є водночас визначальними критеріями для за-
стосу-вання (інтерпретації) до оподаткування ряду конс-титуційних положень, що 
мають загальноправове значення. Наприклад, конституційний принцип рів-ності 
громадян і, відповідно, їх обов’язків [1, Ст.24] не є специфічним принципом опо-
даткування, але при виробленні та здійсненні податкової політики обов’язково 
враховується. При цьому зазначимо, що рівність у податковому праві реалізується 
спе-цифічно: не як сплата податку в однаковому роз-мірі, а як економічна рівність 
платників податків (врахування можливостей сплатити податок) [3, с.146, 148-149, 
150-151, 152-153]. 

Основні принципи оподаткування і зборів, залежно від того, знайшли вони 
формальне закріп-лення в Конституції держави та інших її законах чи ні, не мо-
жуть бути порушені без негативних нас-лідків для практики оподаткування. Закрі-
плення цих принципів у законі лише належно забезпечує їх реалізацію, і не біль-
ше, а принципами вони є за своєю правовою природою. Водночас цей їх доза-
конний і в певній мірі навіть надзаконний характер сприяє втіленню в життя та за-
хисту основ консти-туційного ладу, конституційних прав і свобод лю-дини і гро-
мадянина. З цієї точки зору ми цілком поділяємо висновок уже згадуваного нами 
вище К. Фогеля про те, що застосування основних прин-ципів оподаткування і 
зборів не може залежати на-віть від міри їх конкретизації в Конституції дер-жави. 
“В цілому, – підкреслює він, – конституційне фінансове право не може залежати 
від випад-ковості, згідно з якою одні питання знайшли в тек-сті Конституції повне 
відображення, а інші – ні” [13, с.113]. Водночас загальні принципи оподатку-вання 
і зборів спрямовують та пов’язують саму за-конодавчу владу, виступаючи по від-
ношенню до неї в якості своєрідних “еталонів”, зразків. Тому закріплення цих 
принципів в Основному Законі чи інших законах є звичайною констатацією, прос-
тим визнанням їх, а не встановленням чогось нового згідно з волею законодавця. 

Залежно від їх змісту та функціонального призначення основні принципи 
оподаткування і зборів можна поділити на такі групи: а) принципи, що забезпечу-
ють реалізацію і дотримання основ конституційного ладу, інтересів держави; б) 
прин-ципи, що забезпечують реалізацію і дотримання основних прав і свобод пла-
тників податків, їх за-конних інтересів. Запропонована нами класифіка-ція прин-
ципів оподаткування громадян, як і будь-яка  інша класифікація, умовна, а тому й 
відносна. Наприклад, принцип установлення податків зако-нами розвиває та конк-
ретизує більш загальний принцип поділу влади та компетенції між її гіл-ками, і 
тому за всіма сутнісними характеристиками повинен бути віднесений до першої 
групи прин-ципів. Водночас установлення податків законами справедливо, на на-
шу думку, розглядається і як ос-нова дотримання прав і свобод платників податків 
[26, с.67]. У цьому зв’язку дуже доречно нагадати, що ще німецькі юристи-
фінансисти зауважили та неодноразово підкреслювали те, що “аспекти пар-
ламентської демократії і правової держави так тісно переплітаються в конститу-
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ційному фінансо-вому праві, що їх розподіл на окремі групи ви-дається неможли-
вим” [13, с.13]. Запропонована нами класифікація грунтується на виділенні тра-
диційних для фінансового права кола проблем. Вона базується на критеріях он-
тологічної сут-ності та функціонального призначення основних принципів 
оподаткування та зборів, врахування їх правової природи.  

У фінансово-правовій літературі можна знай-ти класифікації принципів опо-
даткування, зроблені за іншими критеріями поділу їх на відповідні групи. Козирін 
О.М., наприклад, стверджує, що “найважливіші принципи податкового права мо-
жна поділити на юридичні, соціально-економічні і технічні. Перші складають ос-
нову процесуальної частини податкового права, другі визначають ха-рактер мате-
ріальних норм, треті встановлюють основи технічного виконання податкових опе-
ра-цій” [17, с.77]. По суті аналогічні погляди на критерії класифікації принципів 
оподаткування платників податків поділяють й автори навчаль-ного посібника 
“Податки і податкове право” під редакцією А.В. Бризгаліна. Вони виділяють на 
цій підставі економічні принципи оподаткування, юри-дичні принципи оподатку-
вання та організаційні принципи податкової системи [19, с.66]. Куче-рявенко М.П. 
виділяє в якості окремих якісно від-мінних між собою груп: а) принципи податко-
вого права; б) принципи побудови податкової системи; в) принципи оподаткуван-
ня; г) принципи подат-кового закону [18, с.127]. В якості основних прин-ципів 
оподаткування він називає такі: обов’яз-ковість, всезагальність, стабільність, гнуч-
кість, рів-ність, зручність, економічну ефективність [18, с.130]. Проте критеріїв 
виділення основних прин-ципів оподаткування, як і критеріїв поділу прин-ципів 
податкової сфери в цілому на якісно відмінні між собою групи, він не наводить. 

Згідно з наведеною вище нами класифіка-цією принципів оподаткування у 
відповідності із зазначеними критеріями до групи основних принципів оподат-

кування і зборів, що забез-печують реалізацію і дотримання основ консти-

туційного ладу, інтересів держави, на нашу думку, можуть бути віднесені такі 
принципи: 

Принцип публічної мети при стягненні податків і зборів. У відповідності з 
цим принци-пом податки встановлюють з метою забезпечення платоспроможності 
суб’єктів публічної влади і тому вони повинні мати суспільно відплатний характер 
(але аж ніяк не індивідуально відплатний). Держава не може мати потреб, які б 
відрізнялися від потреб суспільства, і витрачати податкові над-ходження на такі 
потреби. Цей принцип розвиває положення Конституції України про те, що Укра-
їна є соціальною державою [1, Ст.1]. 

Принцип пріоритету фінансової мети при стягненні податків і зборів. Він 
є наслідком того факту, що податок встановлюється і стягується з метою одержан-
ня державою чи іншим органом публічної влади доходу, а не з метою примусу 
суб’єкта оподаткування до певної поведінки. Регу-лююча функція податку завжди 
є підпорядкованою його фіскальній функції. Цей принцип розвиває по-ложення 
Конституції України про те, що “виключ-но” Державним бюджетом України “ви-
значаються будь-які видатки держави на загально-суспільні потреби, розмір і ці-
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льове спрямування цих видат-ків” [1, Ст.95], тобто бюджет є фінансовою осно-
вою функціонування державного апарату, умовою виконання державою її соціа-
льних функцій. З ін-шого боку, цей принцип є водночас, на нашу дум-ку, наслід-
ком реалізації громадянами консти-туційного права на працю, метою якої є одер-
жання кожним працюючим адекватної винагороди у формі індивідуального при-
бутку [1, Ст.43]. 

Принцип обмеження спеціалізації подат-ків і зборів. За загальним прави-
лом доходи від певних податків не закріплені за відповідними видатками казни. 
Це – одна з найголовніших умов стабільності державного бюджету і гарантія ви-
ко-нання державою своїх соціальних та інших функ-цій. Цільові податки як такі 
не виключаються взагалі, однак у масі інших податків їх питома вага повинна 
бути незначною і запровадження їх у кожному випадку повинно зумовлюва-
тись конституційно значимими цілями. Цей принцип випливає з конституцій-
них положень про все-загальність, єдність і збалансованість бюджетної систе-
ми України [1, Ст.95]. 

Принцип запровадження, зміни та відміни податків і зборів законами. 
Цей принцип є проя-вом більш загального принципу розмежування ком-петенції 
між органами державної влади, згідно з яким: “Виключно законами України вста-
нов-люються: …система оподаткування, податки і збо-ри” [1, Ст.92]. Він спира-
ється також на конститу-ційну заборону обмежувати конституційні права і сво-
боди людини і громадянина, крім випадків, пе-редбачених чинною Конституці-
єю України [1, Ст.64]. А оподаткування є обмеженням права власності, закріп-
леного у статті 41 Основного Закону [1, Ст.41]. 

Принцип установлення податків і зборів у належній процедурі. В Консти-
туції Російської Фе-дерації цей принцип знайшов досить детальне ві-дображення 
[8, Ст.Ст. 57,104,106], а в Конституції України він лише окреслений, зокрема, в 
статті 74 зазначено, що “з питань податків” “референдум не допускається” [1, 
Ст.74]. Цей принцип, як бачимо, протистоїть популізму і закріплює особливу про-
цедуру внесення законопроектів про податки, обме-жує пряме і непряме делегу-
вання повноважень по запровадженню, зміні та відміні податків. Він вис-тупає га-
рантією реального виконання народними обранцями довірених їм функцій у сфері 
оподаткування. 

Принцип обмеження форм податкової законотворчості. Він обмежує 
включення норм про оподаткування в закони, не присвячені оподат-куванню без-
посередньо. Тому він особливо важ-ливий не тільки з точки зору забезпечення до-
ходів бюджету, але й рівності обов’язків громадян. У Конституції України, та й у 
Конституції Російської Федерації, він не закріплений. Вітчизняний зако-нодавець 
відобразив цей принцип у статті 1 Закону України “Про внесення змін до Закону 
України “Про систему оподаткування” наступним чином: “Встановлення і скасу-
вання податків і зборів (обо-в’язкових платежів) до бюджетів та до державних ці-
льових фондів, а також пільг їх платникам здійс-нюються … відповідно до цього 
Закону, інших за-конів України про оподаткування… Ставки, меха-нізм справлян-
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ня податків і зборів (обов’язкових платежів) і пільг щодо оподаткування не мо-
жуть встановлюватись або змінюватись іншими закона-ми України, крім законів 
про оподаткування. По-датки і збори (обов’язкові платежі), справляння яких не 
передбачено цим Законом, крім визначених Законом України “Про джерела фі-
нансування дорожного господарства України”, сплаті не підлягають” [4, с.76].  

Принцип  єдності системи податків і політики оподаткування в цілому. 

Він зумовле-ний необхідністю уніфікації податкових вилучень, заборони на за-
провадження податків і зборів, не передбачених державою, встановлення рівнова-
ги між правом органів місцевого самоврядування України запроваджувати місцеві 
податки і збори (обов’язкові платежі) та дотриманням в країні основних прав лю-
дини і громадянина. Законода-вець Законом України “Про внесення змін до Зако-
ну України “Про систему оподаткування” вста-новлює перелік чинних загально-
державних подат-ків і зборів (обов’язкових платежів). При цьому він зазначає у 
статті 15 даного Закону, що “місцеві податки і збори (обов’язкові платежі), меха-
нізм справляння та порядок їх сплати встановлюються сільськими, селищними, 
міськими радами відпо-відно до переліку і в межах розмірів ставок, уста-новлених 
законами України, крім збору за проїзд по території прикордонних областей авто-
транс-порту, що прямує за кордон, який встановлюється обласними радами. При 
цьому податки і збори (обов’язкові платежі), зазначені у пункті 2 частини першої і 
пунктах 2-4, 13 та 14 частини другої цієї статті, є обов’язковими для встановлення 
сільсь-кими, селищними та міськими радами за наявності об’єктів оподаткування 
або умов, з якими пов’язане запровадження цих податків і зборів" [4, с.82].  

Принцип розподілу податкових повнова-жень. Він має два зрізи – верти-
кальний та горизон-тальний. Перший базується на конституційних по-ложеннях 
про те, що рішення про встановлення та стягнення загальнодержавних податків 
приймають та здійснюють органи державної влади [1, Ст.92], а про встановлення 
та справляння місцевих податків і зборів у визначених законом межах і формах – 
органи місцевого самоврядування [1, Ст.6]. Другий зріз даного принципу зумовле-
ний більш загальним принципом розподілу законодавчої та виконавчої влади і їх 
компетенцій [1, Ст.6]. 

До групи основних принципів оподатку-вання і зборів, що забезпечують 

реалізацію та дотримання основних прав і свобод платників податків, на на-

шу думку, можуть бути віднесені такі принципи: 

Принцип юридичної рівності усіх платни-ків податків і зборів. Він забо-
роняє встановлення додаткових податків чи підвищених ставок уже наявних пода-
тків в залежності від форми власності, організаційно-правової форми підприємни-
цької діяльності, місцеперебування платника податку чи інших дискримінаційних 
підстав. Цей принцип ба-зується на конституційному положенні про те, що “гро-
мадяни мають рівні конституційні права і свободи і є рівними перед законом. Не 
може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переко-нань, статі, етнічного та соціального поход-ження, 
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками” [1, Ст.24]. 
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Принцип всезагальності оподаткування. Він означає, що кожен член сус-
пільства, громадя-нин чи людина без громадянства, зобов’язані спла-чувати пода-
тки. Не допускається надання інди-відуальних, а також іших пільг і привілеїв зі 
сплати податків, не обгрунтованих з позицій конститу-ційно значимих цілей. Зок-
рема, в Конституції України з цього приводу зазначається: “Кожен зобов’язаний 
сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі гро-
мадяни щорічно подають до податкових інспекцій за міс-цем проживання декла-
рації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому 
законом” [1, Ст.67]. 

Принцип рівного податкового наванта-ження на платника податку 

(він ще інколи на-зивається в науковій літературі принципом рів-

нонапруженості податкового пресу [20, с.116]) означає, що обов’язки перед 
бюджетом для всіх платників податків установлюються у відповід-ності з їх 
можливостями і результатами діяль-ності. Саме поєднання потенційних мож-
ливостей і досягнутих результатів може забезпечити рів-нонапруженість. Якщо 
податкова політика вихо-дить лише з підсумків діяльності суб’єкта опо-
даткування, то вона може не враховувати його потенційних можливостей. Як-
що ж податкова політика відштовхується тільки від потенційних можливостей 
платника податку, то в такому ви-падку вона може ігнорувати різні результати 
їх реалізації, на які впливає безліч факторів як об’єктивного, так і 
суб’єктивного характеру. Рів-не податкове навантаження на платника податку 
досягається різними методами та засобами: в одних випадках – шляхом уста-
новлення єдиних для всіх платників ставок, в інших, навпаки – за допомогою їх 
диференціації. Головне тут, на на-шу думку, полягає в забезпеченні рівноцін-
них стартових умов для всіх платників податків. Ви-нятки з цього правила до-
пускаються тільки з огляду на певні орієнтири економічної та соціа-льної полі-
тики, які на відповідних етапах роз-витку є пріоритетними для суспільства. Ін-
акше кажучи, принцип рівності в оподаткуванні, якщо виходити з букви та духу 
Конституції України, вимагає врахування практичної здатності суб’єкта оподатку-
вання до сплати податку, виходячи з пра-вових принципів справедливості та спів-
розмір-ності. Тобто, рівність реалізується в податковому праві не як сплата подат-
ків в однаковому розмірі, а як економічна рівність платників і виражається в тому, 
що за основу береться фактична здатність платників податку до сплати податку на 
основі порівняння їх економічних потенціалів [25, с.218]. 

Принцип співрозмірності оподаткування конституційно значимим цілям 

обмеження прав і свобод платників податків означає, що оподат-кування не по-
винно бути таким, щоб воно могло паралізувати ( як це нерідко нині має місце в 
Украї-ні ) реалізацію громадянами хоч будь-яких закріп-лених в Конституції гара-
нтованих нею їх прав і свобод, насамперед їх первинних прав. Зокрема, стаття 48 
Конституції України гласить: “Кожен має право на достатній життєвий рівнь для 
себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, жит-ло” [1, Ст.48]. Тобто, 
інакше кажучи, буде антикон-ституційним кроком шляхом навіть узаконених по-
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датків вилучати таку частину прибутку одного суб’єкта оподаткування з метою 
нагодувати, одягти та наділити житлом іншого члена суспільства, яка самого 
суб’єкта оподаткування перетворює внас-лідок цього на споживача державних до-
тацій.  

Отже, хоч більшість з виділених і розгляну-тих нами принципів оподаткуван-
ня громадян тек-стуально в Конституції України не відображені, тим не менше, 
вони грунтуються на більш зага-льних положеннях Основного Закону нашої дер-
жа-ви, безпосередньо випливають з його суті та духу, тому з достатньою підста-
вою повинні бути відне-сені до конституційних принципів. Наведений нами їх пе-
релік невичерпний, а їх ієрархія не раз і назавжди дана. З розвитком суспільних 
відносин в цілому та податкових правовідносин, зокрема, вони будуть адекватно 
змінюватися. Основні консти-туційні принципи оподаткування і зборів вико-
нують роль гарантів реалізації і дотримання основ конституційного ладу, основ-
них прав і свобод лю-дини і громадянина в законодавчій, правозасто-совчій та су-
довій практиці. Зокрема, законодавчим органам основні принципи оподаткування 
та збо-рів, по-перше, задають напрямок відповідної зако-нотворчості. В конкрет-
них законах вони розви-ваються і конкретизуються. Законодавець не вправі відмо-
витись без негативних наслідків для практики від втілення в законі того або іншо-
го основного принципу чи, навпаки, невтілення його. По-друге, основним прин-
ципам належить роль критеріїв оцінки законодавчих актів. Тому, на нашу думку, 
ті положення закону про податки і збори або іншого закону, що не відповідають 
основним принципам оподаткування, повинні з неминучістю визнаватись неконс-
титуційними з усіма необхідними подаль-шими наслідками такого факту. 

Основні принципи оподаткування і зборів повинні безпосередньо визначати 
структуру та обсяг повноважень податкових органів держави. Максимально мож-
ливе втілення в практику цих принципів, на нашу думку, має бути метою їх діяль-
ності. Ці ж принципи об'єктивно є найголовні-шими критеріями оцінки законності 
конкретних дій і рішень податкових адміністрацій. Судові інстанції використову-
ють основні принципи оподаткування і зборів при вирішенні питань, що виника-
ють внаслідок пробілів у законодавстві. Оскільки норми Конституції України є 
правовими нормами без-посередньої дії, то відображені в них принципи оподат-
кування і зборів можуть виступати безпосе-редньою і достатньою підставою для 
винесення судового рішення. Основні принципи оподатку-вання і зборів є також 
“еталоном” при розгляді питань про застосування підзаконних актів, при їх оцінці 
з точки зору відповідності Конституції держави та іншим її законам. Саме їх, тоб-
то прин-ципи оподаткування  і зборів, необхідно застосову-вати і у випадках роз-
гляду позовів суб’єктів опо-даткування про визнання недійсними тих або інших 
актів номативного характеру, виданих орга-нами влади і управління. 
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The definition and the legal nature of Constitutional principles of citizens’ taxa-

tion 

 
Summary 

 
The content and the legal nature of constitutional principles of citizens’ taxa-

tion are uncovered in the article, taking into account the statesments of the Constitu-
tion of Ukraine, the newest juridical practice and experience of foreign countries, the 
proposals on improvement of current norms of Tax Law are substantiated. 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 70. Правознавство. 91 

УДК 347.73 

© 1999 р. Нечай А.А. 

Київський університет ім. Тараса  Шевченка,  Київ 
 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ  

ВИДАТКІВ: ПРАКТИКА І ПОЛІТИКА США 

 

Чи можна вчитися на прикладі інших країн? Питання про можливість за-
стосування в одній країні правових, економічних та соціальних моделей, які добре 
працюють в іншій країні, дуже непросте. Кожна країна розробляє та впроваджує 
правове поле у відповідності зі своїм державним устроєм, з урахуванням певної 
адміністративної структури та у відповідності з етапами економіч-ного розвитку. 
Тому "сліпе" копіювання навіть най-кращих правових чи економічних моделей 
однієї країни в іншій не тільки не приведе до бажаних результатів, але часто є 
"технічно неможливим". Це не означає, що вивчення досвіду інших країн не мо-же 
бути корисним для України. Ретельне знайомс-тво з правовими та економічними 
системами зару-біжжя дає можливість побачити принципи та меха-нізми, які ус-
пішно можуть застосовуватись в Украї-ні з урахуванням особливостей її держав-
ного уст-рою, існуючих інститутів влади та інших особли-востей. Саме таке зна-
йомство з окремими базовими принципами фінансування соціальних видатків та 
методами їх реалізації в США, а також аналіз можливості їх використання в Укра-
їні і є метою цієї статті. 

Фактори, що впливають на ефектив-ність фінансування соціальних 

видатків. У будь-якій державі забезпечення ефективного фінансування соціа-
льних видатків є однією з основних функцій держави. При цьому в США пер-
ше місце посідає саме функція забезпечення проведення ефектив-ного (тобто 
вчасного, достатнього та економного) фінансування відпо-відних видатків, і 
вже на другому місці стоять питання, за рахунок яких саме джерел (дер-жавних 
чи недержавних) та ким саме це фінан-сування буде здійснюватися – держав-
ним чи недержавним сектором. Іншими словами, які саме підприємства будуть 
надавати відповідні послуги населенню та здійснювати необхідні роботи, - 
державні, комунальні чи приватні, і як держава буде передавати їм кошти для 
надання відповідних послуг.Це означає, що держава бере на себе обов'язок 
створити такі правові механіз-ми, які забезпечать вчасне надання населенню 
всіх необхідних соціальних послуг як держав-ними чи комунальними, так і не-
державними підприємствами та організаціями, в чому і поля-гає обов'язок дер-
жави по забезпеченню здійс-нення фінансування видатків, які при цьому ви-
никають [2]. Виходячи з цього, розробка пра-вових механізмів регулювання 
фінансування со-ціальних видатків базується на дослідженні фак-торів, що 
впливають на ефективне функціо-нування підприємств та організацій, які на-
дають соціальні послуги населенню. Такі фактори мож-на поділити на дві кате-
горії: 1) фактори, що впливають на ефективне фінансування соціаль-них видат-
ків за рахунок бюджетних коштів, 2) фактори, що впливають на ефективне фі-
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нан-сування соціальних видатків за рахунок небюд-жетних (що в США також 
означає - недержавних і некомунальних) коштів. 

У першу категорію попадають фактори, пов'язані з бюджетним плануванням 
(процесом складання всіх бюджетів, що входять до бюджетної системи країни) та 
виконанням бюджетів (про-цесом збирання коштів у бюджети та здійснення вида-
тків з них). До другої категорії входять фак-тори, від яких залежить функціону-
вання: недер-жавних неприбуткових підприємств, що надають соціальні послуги 
населенню; благодійних орга-нізацій, що опікуються соціальними проблемами, а 
також приватного сектора економіки в цілому, то-му що його підприємства є по-
тенційним джерелом небюджетних коштів для покриття видатків со-ціальної сфе-
ри (підприємства можуть давати бла-годійні пожертви та внески організаціям, що 
на-дають соціальні послуги населенню, а також уста-новлювати свої види соціаль-
ної допомоги своїм працівникам). У цій статті ми розглянемо лише фактори пер-
шої категорії. 

Забезпечення ефективного фінансування соціальних видатків за рахунок 

бюджетних коштів. Ефективність фінансування соціальних видатків за рахунок 
бюджетних коштів прямо залежить від ефективності бюджетного планування та 
виконання бюджетів. При цьому досконалість правових норм і механізмів, що ре-
гулюють витра-чання бюджетних коштів, стає навіть більш важ-ливою, ніж ефек-
тивно діюча податкова система, що забезпечує збирання коштів у бюджет. Прави-
льне та вчасне реагування на утворення бюджетного дефіциту запобігає виник-
ненню таких хвороб, як хронічна заборгованість по соціальних виплатах (заробіт-
них плат у державних підприємствах, пен-сій, соціальних допомог тощо), тимча-
сове припи-нення надання "критично необхідних" послуг насе-ленню (освітлення, 
опалення, кваліфікована медич-на допомога, освіта) та інших відомих Україні не-
гативних явищ. 

Під час підготовки бюджету бюдь-якої країни уряд фактично робить ряд 
обіцянок своєму населенню та бюджетним установам. Він зобов'язується зібра-
ти кошти в запланованому бюджетом обсязі і витратити їх на реалізацію дер-
жавних проектів та програм (наприклад, про-грами надання різноманітної соці-
альної допомо-ги, фінансування освіти та охорони здоров'я та ін.). Проте вико-
нати це не просто, якщо при плануванні бюджету обсяги доходів були помил-
ково завищені через недосконалість методів про-гнозування, а обсяги реальних 
видатків за ре-зультатами виконання бюджету перевищують заплановані суми 
через недосконалість статис-тичних даних, що використовувалися при підра-
хунку потенційних отримувачів різних видів соціальних послуг. Неможливість 
уряду викона-ти взяті на себе у вигляді бюджету зобов'язання неминуче поро-
джує соціальні та політичні конф-лікти, навіть якщо така неможливість цілком 
об'єктивна. Це означає, що крім досконалого бюджетного планування, країна 
ще повинна мати певні механізми розв’язання та врегулю-вання подібних кон-
фліктів з мінімальними втра-тами для суспільства (що означає - для кожного 
окремо взятого громадянина цього суспільства). Такими механізмами можуть і 
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повинні бути правові норми, які регулюють здійснення видат-ків протягом ви-
конання бюджету та встанов-люють чіткі, прозорі механізми коригування об-
сягів видатків в умовах бюджетного дефіциту. 

Шляхи поліпшення якості бюджетних прогнозів. У США вважають, що 
для підготовки якісних бюджетних прогнозів необхідно подбати про виконан-
ня шести умов: 1) існування в країні кількох різних установ і організацій, які 
готують бюджетні прогнози [3]; 2) використання Урядом надійних і своєчасних 
статистичних економічних даних [4]; 3) використання Урядом надійних мето-
дів бюджетного прогнозування [2]; 4) від-критість процесу урядового бюджет-
ного прогно-зування; 5) існування в країні обігу всіх видів цінних паперів на 
ринках капіталу, які, є достат-ньо ефективними та надають надійні показники 
очікувань інвесторів [5]; 6) незацікавленість учасників процесу бюджетного 
прогнозування в одержанні завищених чи занижених оцінок [6]. В Україні сьо-
годні не виконується жодна з названих умов. Однією з головних причин цього 
є недосконалість правового поля. Тому одним з перших завдань бюджетної ре-
форми є усунення недоліків чинного законодавства з метою створення право-
вих основ для виконання всіх вищезазначених умов. 

Роль конкуренції у поліпшенні якості бюджетного прогнозування. Розви-
ток конкурен-ції між інституціями, що готують незалежні еконо-мічні прогнози 
розвитку держави, відіграв величез-ну роль у поліпшенні якості проектів федера-
льного бюджету та бюджетів окремих штатів у США. Спочатку (в період інсуван-
ня в США централізо-ваного бюджетного планування) відповідальність за підго-
товку планів і прогнозів федерального бюд-жету та бюджетів штатів була покла-
дена лише на один державний орган - Казначейство. Оскільки цей орган не був зо-
бов’язаний публікувати статис-тичні дані та основні фінансові показники країни 
(особливо ті, що суперечили оптимістичним урядо-вим звітуванням стосовно ми-
нулих досягнень), це призвело до використання необ'єктивних статис-тичних да-
них і, як наслідок, складання неточних економічних та бюджетних прогнозів. Нас-
лідки неточних прогнозів були настільки очевидно нега-тивними для підприємств 
як державного, так і приватного сектора, що останній відчув необхід-ність прово-
дити свій власний прогноз розвитку країни для запобігання великих власних збит-
ків [7]. Точні економічні прогнози, на основі яких про-водилось бюджетне плану-
вання, потрібні були при-ватним підприємствам тому, що зміни основних еконо-
мічних показників (таких, як ставки банківсь-кого процента, курсів обміну валют, 
обсягу грошо-вої маси в обігу, зростання чи зменшення ВВП, рівень безробіття, 
розміри державних і приватних боргових зобов'язань тощо) впливають на обсяги 
їхнього прибутку. Організація, чиї прогнози вияв-лялися точнішими за урядові 
прогнози та прогнози інших організацій, могла вигідно "продавати" свої прогнози 
зацікавленим фірмам. Готовність приват-ного сектора "платити гроші" за більш 
правдиві та чіткі прогнози розвитку економіки, ніж ті, що готу-валися державою, 
заохотили цілий ряд державних і недержавних організацій робити незалежне еко-
но-мічне та бюджетне прогнозування. Так, у США, як і в інших розвинутих краї-
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нах, тиск ринкових сил сприяв поліпшенню методів економічного, фінан-сового 
та бюджетного прогнозування, а збір статис-тичних даних і прогнозування почали 
розвиватися швидкими темпами в результаті конкуренції серед державних і при-
ватних організацій, які заробляли гроші шляхом продажу своїх прогнозів зацікав-
леним організаціям. Однак можливість розвитку такої конкуренції вимагала пев-
ного правового поля - законодавчого закріплення в США обов'язкового відкритого 
опублікування або надання за кошти всіх статистичних показників держави стосо-
вно економічного та фінансового стану країни [8]. 

Отже, для поліпшення якості бюджетного прогнозування при підготовці про-
ектів Державного та місцевих бюджетів в Україні сьогодні необхідно: 1) принай-
мні не погіршувати норми вже існуючого закону "Про державну статистику", для 
чого відмовитися від прийняття нової редакції цього закону в існуючому стані; 2) 
прийняти закон Украї-ни, що встановлював би вимоги та процедури щодо прове-
дення державного планування (в тому числі бюджетного), а також обов'язкове за-
стосування декількох альтернативних методів проведення планових розрахунків; 
3) установити в чинному законодавстві норми відповідальності органів, які згідно 
і з статтею 5 чинного Закону "Про державну статистику" займаються державною 
статистикою, за порушення вимог щодо опублікування та на-дання за запитами 
статистичних даних, прихову-вання або перекручування статистичної інформації. 
Стаття 15 цього закону, яка заклала основи для притягнення до відповідальності 
шляхом посилан-ня на "чинне законодавство України", практично не може бути 
виконана через відсутність у чинному законодавстві України прямо зазначених 
санкцій за відповідні правопорушення [1], а існуючий проект нової редакції зако-
ну ситуації не поліпшує; 4) скасувати урядові положення, що обмежують роз-
повсюдження звітів і статистичних даних Мініс-терства фінансів України (з ура-
хуванням вимог що-до додержання державної таємниці); 5) встановити обов’язок 
Міністерства фінансів та Держкомітету статистики України разом і з звітами, які 
містять урядові статистичні дані, публікувати також і опис методології їх збору та 
обробки; 6) розробити та запровадити методи перевірки даних, що надходять до 
Мінфіну України; 7) не покладатися лише на дані, повідомлені областями у звітах, 
а повніше використовувати можливості аналізу вибіркових даних і результати 
опитувань; 8) запровадити що-річне докладніше звітування по всіх основних уря-
дових програмах (наприклад, по програмах со-ціальної допомоги), яке може бути 
частиною звіту про виконання консолідованого бюджету України. 

Державні джерела інформації. В США уряд покладається в першу чергу на 
два органи щодо збору та публікації економічних та демогра-фічних даних [9]: 
Американське бюро статистики праці, яке знаходиться в структурі Міністерства 
торгівлі і відповідає за проведення щорічних опи-тів населення та опитів, що про-
водяться раз на де-сять років; та Бюро статистики праці, яке знаходи-ться в струк-
турі Міністерства праці і відповідає за збір та публікацію даних про зайнятість на-
селення та безробіття. Інші державні органи відповідають за збір та публікацію 
лише тих даних, які безпо-середньо пов'язані з виконанням їх функцій. Нап-
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риклад, Міністерство охорони здоров'я та соціа-льного захисту готує щомісяч-
ні статистичні зві-ти про кількість населення, яке отримує со-ціальну допомо-
гу. Незважаючи на численні ре-комендації уряду США щодо створення органу, 
який би відповідав за збір усіх необхідних ста-тистичних даних, ця пропозиція 
наштовхується на бюрократичний опір. 

Шляхи поліпшення якості статистичних даних. Якість статистичних да-
них залежить від: 1) методів їх отримання; 2) методів, що викорис-товуються при 
їх аналізуванні й узагальненні; 3) можливості порівняння одних і тих же статис-
тич-них показників, зібраних за різними методиками. Ось чому важливо мати де-
кілька джерел отримання одних і тих же "вихідних показників" при розра-хунках 
важливих статистичних даних. А це повин-но бути регламентовано нормативно-
правовими актами. У більшості розвинених країн світу існує щонайменше три 
окремих державних органи (часто конкуруючі між собою), що готують економічні 
прогнози [9]: 1) виконавчі органи державної влади, які готують прогнози при під-
готовці проекту бюджету, що подається виконавчою владою на розгляд законода-
вчої влади; 2) законодавчі органи, які готують окремий прогноз щодо бюджету для 
того, щоб контролювати дійсність показників, закладених у проект державного 
бюджету урядом країни, а також щоб контролювати виконання зат-вердженого 
бюджету; 3) центральний банк країни, який готує прогнози, необхідні для прове-
дення монетарної політики. 

Крім цього, оскільки національні економіки не є незалежними від світових 
економічних про-цесів, існує декілька міжнародних організацій, які готують еко-
номічні прогнози щодо розвитку на-ціональних економік і майбутнього економіч-
ного стану окремих країн. Наприклад, банкірам цент-ральних національних банків 
необхідно координу-вати свої дії, щоб уникнути "фінансових міжнарод-них шо-
ків" щодо міжнародних платежів і фінан-сових систем. Розбіжності у прогнозах, 
отри-маних окремими державами про майбутнє між-народної економічної та 
фінансової системи, обговорюються   на регулярних  міжнародних зу-стрічах 
експертів-прогнозистів. 

Отже, в розвинутих країнах складання дер-жавного бюджету завжди пов'яза-
но з державним і міжнародним прогнозуванням. І хоча державні органи при підго-
товці проекту бюджету використо-вують різні економічні моделі та намагаються 
працювати незалежно від інших державних і недержавних органів і організацій, 
персонал цих органів та організацій, що займається прогнозуван-ням та підготов-
кою проекту бюджету, обов’язково консультується між собою як формально (офі-
ційно), так і неформально (шляхом проведення семінарів, круглих столів і науко-
вих обговорень тощо). Тому проводиться багато конференцій та семінарів, на 
яких прогнозисти обмінюються методикою і ідеями. В результаті, коли бюджет 
США подається Президентом на розгляд Конг-ресу, фактично вже існує узго-
дження між усіма гілками влади щодо найважливіших прогнозо-ваних еконо-
мічних показників поданого на розг-ляд проекту бюджету. 
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Запровадження відкритої процедури прогнозування бюджету. У більшос-
ті розвинених країн прогнози на майбутнє, що використовуються при плануванні 
бюджету, мають бути відкритими для населення. У США законодавством встанов-
лено три шляхи повного розкриття точної інфор-мації про бюджетні доходи та ви-
датки [2]: 1) за законодавством, яке регулює бюджетний процес, прогнози та ме-
тодика, що використовується держа-вою при плануванні бюджету, мають бути 
відкритими для населення; 2) згідно з законодавс-твом, що регулює ведення бух-
галтерського обліку, всі ланки уряду, нижчі за федеральний рівень та рівень штату, 
мають вести бухгалтерський облік у відповідності до прийнятих бухгалтерських 
стан-дартів, а також повинні проводити незалежний аудит своїх звітів про доходи 
та витрати кваліфіко-ваними приватними аудиторськими фірмами; 3) законодав-
ство про урядові зобов'язання (облігації та векселі) вимагає "належної стараннос-
ті" в точному визначенні фінансового становища уряду при випуску та викорис-
танні векселів або облігацій держави та місцевого самоврядування. Остання пра-
вова вимога, за думкою більшості експертів з питань бюджетного законодавст-
ва в США, була найважливішою силою в реформуванні бюджет-них процедур 
як держави, так і місцевого само-врядування та наданні прозорості та відкрито-
сті цим процедурам [6]. 

Звичайно, існує певна межа, до якої можна відкривати фінансову інформацію 
держави, тому що деякі питання дуже вразливі. Наприклад, широко розповсюдже-
ний прогноз про існуючу заг-розу дестабілізації місцевої банківської системи мо-
же призвести до того, що населення почне забирати гроші з відповідних банків. А 
це може виявитись "останньою краплею" в дестабілізації банківської системи й 
дійсно приведе до фінансо-вої кризи, якої без зазначеної "паніки громадян" могло 
б і не бути. Проте процес підготовки бюд-жетів має передбачати публікацію пога-
них новин в решті решт. Позитивним є те, що при вчасному сповіщенні насе-
ленню "поганих новин" щодо економічних прогнозів, населення (як одна зі 
сторін бюджетної політики) зможе самостійно реагувати та ліпше контролюва-
ти негативні нас-лідки "поганих новин", що може допомогти їх швидшому по-
доланню. 

У США відповідно до законодавства, що регулює бюджетний процес (для 
бюджетів всіх рівнів), уряд (федеральний, штату або муніціпаль-ний) при наданні 
проекту бюджету на затверджен-ня законодавчою гілкою влади повинен повністю 
розкрити дані, на основі яких робляться прогнози, а також методику їх отримання. 
Подані на розгляд проекти бюджетів з усіма поясненнями щодо внесеної в проект 
інформації, підлягають обов’яз-ковому опублікуванню. З інформації, представле-
ної в типовому бюджеті, населення або приватні компанії мають змогу отримувати 
повне уявлення про базові показники та метод їх отримання. В Україні це зробити 
неможливо, тому що оприлюд-нення таких пояснень не є обов’язковим. Тому при 
розробці нового Бюджетного Кодексу (або нової редакції закону про бюджетну 
систему) необхідно ввести нові вимоги до оприлюднення показників бюджету як 
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на етапі його розгляду Верховною Ра-дою України чи місцевим самоврядуванням, 
так і на етапі виконання бюджетів. 

Отже, ефективність фінансування соціальних видатків за рахунок бюджетних 
коштів безпосеред-ньо залежить від ефективності бюджетного плану-вання та ви-
конання бюджетів. Створення в Україні законодавства, яке б забезпечувало вико-
нання фі-нансових зобов'язань уряду, не обмежується лише реформуванням зако-
ну "Про бюджетну систему України". Нинішній стан справ з бюджетним прог-
нозуванням в Україні може бути суттєво поліп-шений. Реформи повинні містити 
як юридичні, так і технічні та інституційні зміни, спрямовані на: 1) утворення кі-
лькох різних установ і організацій, що займатимуться державним бюджетним про-
гно-зуванням; 2) забезпечення спроможності Уряду використовувати надійні та 
вчасні статистичні дані з економічних та фінансових питань, які отримую-ться де-
кількома альтернативними методами та декількома організаціями; 3) запрова-
дження від-критої процедури підготовки урядом своїх бюд-жетних прогнозів; 4) 
застосування урядом декіль-кох методів прогнозування для підвищення ступе-ню 
їх надійності; 5) утворення ефективних і "широ-ких" ринків капіталу, які б надава-
ли інвесторам надійні ознаки майбутніх змін; 6) створення такої процедури бю-
джетного прогнозування, за якої виконавці не були б зацікавлені в навмисному за-
вищенні чи заниженні даних. 

 

Список літератури 

 

1. Закон України "Про державну статистику в Україні" від 17.09.92 р. // Ві-
домості Верховної Ради України. – 1992. – № 43. – Ст. 608. 

2. Allan Shick. The Federal Budget: Politics, Policy ans Process.- Washington DC: 
The Brookings Institution, 1995. 

3. Editor Alien Shick. Making Economic Policy in Congress. - Washington DC: 
American Enterprise Institute, 1984. 

4. Arline Hoel, Kenneth Clarkson, Roger Leroy Miller. Economic Sourcebook of 
Go-vernment Statistics. - New York: DC Heath, 1993. 

5. Rodney T. Smith. Troubled Waters. - Washington DC: Council of State Planning 
Agancies, 1984. 

6. Darrell Huff. How to Lie With Statistics. - New York: WW Norton, 1954. 
7. David M. Georgoff, Robert G. Murdick. A Manager's Guide to Forecasting.-

Boston: Harvard Business Review, Janiary-February, 1986. 
8. Lioyd C. Iriand, Charles S. Cogan, Charles T. Laweton. Forecasting a State's 

Economy: Maine's Experience. - Northeast Journal of Business and Economics. 
Vol. 11, No. l.Fall 1984. 

9. Arline Hoel, Kenneth Clarkson, Roger Le-roy Miller. Economic Sourcebook of 
Go-vernment Statistics. - New York: DC Heath, 1993. 
 

 



Нечай А.А. 

144 Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 70. Правознавство. 

Надійшла до редколегії 17.02.1999р. 

 

A.Nechai, Ph.D. (Mathematics. Law) 
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Policy 

 
Summary 

 

The article focuses on study of factors affecting efficient financing of social 
expenditures from budget resources and methods to influence these factors with the 
purpose to raise efficiency of financing social expenditures by example of U.S. prac-
tices and policy. The author analyzes way to improve budget planning (i.e. the proc-
ess of preparing all budgets included in the national budget system). 
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МОТИВАЦІЯ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ ПРИ ВЧИНЕННІ НЕОБЕРЕЖНИХ ЗЛОЧИНІВ  

 

В юридичній літературі по-різному трак-тується суб’єктивна сторона злочи-
ну, але, тим не менше сутність визначень зводиться до єдиних критеріїв. Одна з 
обов’язкових ознак складу злочи-ну міститься в характері психічного відношення 
суб’єкта до скоєного ним суспільно-небезпечного діяння і його наслідків, яке ви-
значається виною, мотивом і метою злочинної поведінки [3, с.38]. При всій різно-
манітності визначень мотиву, що має місце в кримінально-правовій літературі [16, 
с.14-15], у більшості випадків під мотивом розуміються усвідомлені спонукання, 
що визначають мету і спрямованість дій суб’єкта [2, с.191-194]. Якщо мо-тив  від-
повідає на питання, чому  людина веде себе певним чином в обстановці, що скла-
лась, то ціль свідчить про спрямованість дій винної особи на досягнення тих ре-
зультатів, які, за думкою особи, спроможні задовільнити ії потреби та інтереси. 

Мотив і мета відіграють важливу роль при визначенні кримінальної відпові-
дальності, як у ха-рактеристиці винуватості особи, так і у вияві при-чин і умов 
протиправної поведінки, а також у виз-наченні суспільної небезпечності суб’єкта 
злочину. В кримінально-правовій літературі можна зустріти і такі визначення мо-
тиву, які орієнтують на можли-вість існування цього елемента психічної діяльнос-
ті тільки при вчиненні умисних злочинів. Так, А.В. Наумов визначає мотив як ус-
відомлене спонукання (потреба, почуття і т.д.) до досягнення певної мети шляхом 
вчинення злочину. Спроби пов’язати мотив лише з умисними злочинами, які до-
волі широко розповсюджені в кримінально-правовій літературі, все більше посту-
паються місцем поглядам, що ціл-ком відповідають як закону, так і судовій прак-
тиці, і таким, що випливають з необхідності встановлен-ня мотиву в будь-якому 
випадку вчинення як умис-ного, так і необережного злочину. 

В Постанові Пленуму Верховного Суду України №7 від 24 грудня 1982р. 
“Про практику застосування судами України  законодавства у справах про транс-
портні злочини” (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верхов-
ного Суду України №4 від 28.03.86, №3 від 04.06.93, №12 від 03.12.97) по справах 
про такі типові необережні злочини, як порушення правил безпеки руху транспор-
тних злочинів, вказується суддям на необхідність суворого дотримання кри-
мінального законодавства про індивідуалізацію по-карання і, зокрема, пропону-
ється: “При призна-ченні покарання судді повинні виходити не тільки з наслідків, 
що настали, але враховувати характер та мотиви допущених порушень правил 
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безпеки руху і експлуатації транспортних засобів, ставлення винного до цих по-
рушень, його поведінку після вчинення злочину, вину інших осіб (водіїв інших 
транспортних засобів, пішоходів, осіб, які відпові-дають за технічний стан транс-
портних засобів і правильну їх експлуатацію, та ін.), а також особу винного й інші 
обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність”. При безумовній пра-
вильності цієї вказівки необхідно відзначити  до-сить вузьку постановку Плену-
мом питання про роль і значення мотиву, який повинен врахо-вуватись і дійсно 
враховується в судовій практиці в декількох аспектах, а не тільки при призначенні 
покарання. Перш за все мотив враховується при кваліфікації злочину, як у доказо-
вому плані, так і в аспекті точного встановлення форми і змісту вини, допомагаю-
чи розмежувати умисні вбивства від необережних [13, c.49-50]. Як правильно від-
значає Б.Пєтєлін, “встановлення мотиву і мети, виходячи з їх ролі в утворенні зло-
чинної поведінки, сприяє з’ясуванню відношення особи до наслідків, що настали, 
виявленню в кожному  конкретному ви-падку необережної або умисної форми ви-
ни” [14, c.8; 15, c.106-107]. 

Ось чому в судовій практиці точному встановленню мотиву приділяється ду-
же велика увага при розгляді конкретних справ. Однак, коли дане питання вже ви-
рішено на користь наявності необережності, необхідно з’ясувати зміст мотивів 
поведінки винної особи в необережному злочині, оскільки тільки при цій умові 
можна визначити характер злочинного діяння й скласти уявлення про особу 
винного, що є дуже важливим для приз-начення покарання. У цьому плані 
важливе зна-чення має встановлення соціального змісту і кримінально-правового 
значення мотивів. В кримі-нально-правовій літературі робилось немало спроб 
класифікації мотивів за різними підставами, але вони не завжди пов’язувались з 
кримінально-пра-вовим критерієм, впливом мотивів з точки зору кримінального 
закону, на характер і ступінь сус-пільної небезпеки діяння і суспільну небезпеку 
особи винного [18, c.58-62, 63; 4, c.70].  

Найбільш повною є класифікація, яка запро-понована П.С. Дагелем, що ви-
пливає з кримі-нально-правових критеріїв. Він пропонує розділи-ти всі мотиви на 
три групи: 1) суспільно-небез-печні; 2) суспільно-нейтральні; 3) суспільно-корис-
ні. До  першої групи він відносить: а) антидержавні мотиви; б) особисті низинні 
мотиви (користь, хуліганські спонукання, помста, сексуальні спону-кання, 
ревнощі, боязливість, жорстокість, кар’є-ризм, заздрість); в) мотиви, що виплива-
ють з релі-гійних  або інших пережитків звичаїв. 

Другу групу складають особисті мотиви, в яких немає низинного характеру: 
жалість і спів-чуття, родинні та інші почуття, образа в зв’язку з діями потерпілого 
або інших осіб, сором, захоп-леність якими-небудь предметами або якою-небудь 
діяльністю. Декотрі з них, на думку П.С.Дагеля, носять позитивний характер. До 
третьої групи суспільно-корисних мотивів відносяться хибно зрозумілі інтереси 
держави, підприємств, мотиви захисту від суспільно-небезпечного посягання, нау-
ковий інтерес та інші [5, c.272-275; 8, c.191-199; 8, c.81]. Всі ці мотиви і декотрі 
інші фігурують у законі або враховуються судовою практикою в якості обставин, 
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що пом’якшують або обтяжують відповідальність при призначенні покарання, 
оскі-льки впливають на ту чи іншу сторону на ступінь суспільної небезпеки або 
дії, або суб’єкта. Окремі з них мають і кваліфікуюче значення, коли вони вне-сені 
до відповідних складів злочинів. Як відомо, в кримінальному праві за характером 
суспільної небезпеки всі злочини розподіляються на визна-чену кількість груп або 
категорій. Характер суспі-льної небезпечності злочину – це якісна своєрід-ність 
злочинного діяння, що визначається насам-перед змістом і цінністю об’єкта пося-
гання (тих або інших суспільних відносин), розміром шкоди, що спричиняється, 
формою вини (умисел або необережність), а також мотивом злочинної пове-дінки 
[10, c.122; 11, c.18]. Що стосується класифі-кації злочинів за характером їх суспі-
льної небез-пеки і кількості самостійних категорій злочинних діянь, то, на жаль, з 
цих питань немає чітких зако-нодавчих вказівок, а також відсутнє єдине рішення в 
теорії кримінального права. В кримінально-пра-вовій літературі  щодо цього пи-
тання існують різні точки зору. Деякі автори пропонують триступеневу класифі-
кацію, яка передбачає тяжкі, менш тяжкі та малозначні злочини [10, c.149-150; 9, 
c.55]. Інші визнають більш доцільним поділ усіх злочинів на чотири групи: мало-
значні, які не представляють великої небезпеки, тяжкі та інші злочини [1, c.175-
176].  Ще одні пропонують п’ятиступеневу класи-фікацію злочинів: 1) особливо 
тяжкі; 2) тяжкі; 3) значної суспільної небезпеки; 4) такі, що не пред-ставляють ве-
ликої суспільної небезпеки; 5) малоз-начні злочини [17, c.48; 12, c.144]. 

Недоліком теоретичних класифікацій зло-чинів за характером їх суспільної 
небезпеки, на нашу думку, в більшості випадків є те, що в них не виділяються в 
спеціальну категорію необережні злочини, а найчастіше робиться спроба віднести 
їх з урахуванням тяжкості наслідків, що настали, до тієї чи іншої категорії зазна-
чених вище класи-фікацій поряд і на одних підставах з умисними злочинами.  
Щодо цього питання правильно відзна-чалось Г.Л.Крігер по відношенню до кла-
сифікації, запропонованої в свій час А.Б.Сахаровим. Як пише Г.Л.Крігер, “… у си-
стемі запропонованих А.Б.Са-харовим категорій злочинів і його ув’язці окремих 
категорій злочинів з санкціями є … серйозний недолік. Мова йде про місце необ-
ережних злочинів у системі категорій і межах їх караності. А.Б.Саха-ров відносить 
необережні посягання на важливі соціальні цінності, що спричинили тяжкі наслід-
ки, до злочинів, які є тяжкими, поряд з “умисними посяганнями на важливі суспі-
льні й особисті інте-реси, що вчиняються без обтяжуючих обставин або такі, що 
спричиняють тяжкі наслідки, але при пом’якшуючих обставинах” [12, c.145]. 

Проведені нами узагальнення й аналіз мате-ріалів судової практики по спра-
вах про необережні злочини свідчать про те, що мотиви, які приводять до пору-
шень правил обережності, тобто мотиви злочинної поведінки при необережних 
злочинах у більшості випадків не носять різкого антисоціа-льного характеру. В 
28% випадків (за наведеною нижче класифікацією мотивів) – це так звані сус-
пільно-нейтральні мотиви (наприклад, порушення правил обережності з причини 
азарту, хвастощів і т.ін.); 53% випадків – це мотиви суспільно-корисні (наприклад, 
порушення правил безпеки руху заради надання скорішої допомоги і т.ін.); і тільки 
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в 29% випадків – це більш або менш яскраво виражені суспільно-небезпечні моти-
ви (користь, хуліганські спонукання, боязливість, кар’єризм і т.ін.). 

Справді очевидно, що за характером суспі-льної небезпеки необережні зло-
чини не можуть бути об’єднані в одну класифікаційну систему з умисними, а 
повинні бути виділені в спеціальну ка-тегорію, в якій повинна бути проведена 
класифіка-ція вже необережних злочинів за ступенем суспі-льної небезпеки 
окремих типів (груп, видів). Ця проблема ще недостатньо розроблена в теорії кри-
мінального права, однак деякими вченими пропо-нуються критерії поділу 
необережних злочинів. П.С.Дагель, наприклад, вважає, що “ найважливі-ше  
кримінологічне і кримінально-правове значен-ня має класифікація необержних 
злочинів у залеж-ності від тієї сфери діяльності, в якій вони були вчинені.” [6, 
c.11-12]. Така класифікація, безу-мовно, має важливе кримінологічне значення, 
однак вона не дає уявлення про порівняльну суспільну небезпеку окремих ви-
дів суспільної небезпеки. Більш вдалою, як нам здається, була б класифікація 
необережних злочинів на підставі таких критеріїв у їх сукупності: а) тяжкість 
шкідливих наслідків, що настали або такі, що могли настати; б) грубість і сту-
пінь усвідом-лення порушення правил обережності; в) харак-тер мотиву зло-
чинної поведінки. 

 

Список літератури 

 

1. Курс советского уголовного права. Часть общая.- Ленинград, 1968.- Т.1. 
2. Советское уголовное право. Часть общая, 1981. 
3. Преступная неосторожность (уголовно-правовое и криминологическое иссле-
дование) / И.П.Лановенко, Ф.А.Лопушанский, А.Н.Кос-тенко и др. -  Киев: 
Наукова думка, 1992.  

4. Даньшин И.Н. О значении мотива преступ-ления при изучении и предупреж-
дении прес-туплений. В сб.: Вопросы борьбы с прес-тупностью. – Москва, 
1969. - №16.  

5. Дагель П.С. Классификация мотивов и ее криминологическое значение. В сб.: 
Некоторые вопросы социологии права.- Иркутск, 1967. 

6. Дагель П.С. Неосторожная преступность и ее общественная опасность в усло-
виях научно-технической революции. В сб.: Проблемы борьбы с преступной 
неосторожностью в условиях НТР. - Владивосток, 1976.- т.175. 

7. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона и ее установление. – Воронеж, 
1974. 

8. Дагель П.С., Михеев Р.И. Теоретические основы установления вины.- Влади-
восток, 1975.  

9. Ковалев М.И. Эффективность уголовно-пра-вовых санкций. – Социалистичес-
кая закон-ность, 1972. - №9. 

10. Кузнецова Н.Ф. Преступление  и преступ-ность. – Москва, 1969. 



МОТИВАЦІЯ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ ПРИ ВЧИНЕННІ НЕОБЕРЕЖНИХ ЗЛОЧИНІВ 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 70. Правознавство. 149 

11. Кригер Г.Л. Общие начала назначения наказания. // -  Советская юстиция, 
1980.- №1. 

12. Кригер Г.Л. Влияние характера общественной опасности преступления на ди-
фференциацию и индивидуализацию ответственности.-- В кн.: Проблемы пра-
восудия и уголовного права.- Москва, 1978. 

13. Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответствен-ность.- 
Харьков, 1982. 

14. Петелин Б. Значение мотива и цели при неосторожном преступлении. // - Со-
ветская юстиция, 1973. - №7. 

15. Петелин Б. Мотивация преступного поведения. // – Советское государство и 
право, 1980. -  №4. 

16. Тарарухин С.А. Установление мотива и квалификация преступления. - Киев, 
1977. 

17. Сахаров А.Б. О классификации преступлений. -- В кн.: Вопросы борьбы с пре-
ступностью.- Москва, 1972. - Вып.17. 

18. Харазашвили Б.В. Вопросы мотива поведения преступника в советском пра-
ве. – Тбилиси, 1963.  

 

Надійшла до редколегії 22.01.1999р. 

Nezhurbida S.I. 

Motivation of human conduct on commiting a negligent crime 

 
Summary 

The motivation of human conduct on commiting a negligent crime, the charac-
ter of its community danger are revealed, new criteria of the classification of negli-
gent crimes are proposed. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

Корінні перетворення соціально-економіч-ної та політичної системи України, 
яка стала неза-лежною державою, повноцінним суб’єктом між-народного права, 
поставили на порядок денний пи-тання про прискорення побудови правової дер-
жави. Реалізація в Україні ідей правової держави потребує перегляду  багатьох  
усталених уявлень, у тому числі і про  організацію державної влади взагалі та 
окремих її інститутів, зокрема. У проекті Концепції судово-правової реформи в 
Україні [13] відзначається, що невід’ємною умовою побудови  в Україні демокра-
тичної правової держави, втілення реального верховенства права є проведення су-
дово-правової реформи, важливим завданням якої є й реформування органів пра-
воохорони, в тому числі й прокуратури. 28 червня 1996 року Верховною Ра-дою 
України прийнята нова Конституція України, яка по-новому визначила не тільки 
основні функції, але й місце прокуратури в системі державних органів України. 

Прокуратура подана в Конституції України в самостійному розділі VII і орга-
нізаційно  не входить до жодної з гілок влади. Відповідно до ст. 121 Конституції 
Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються: а) підтри-
ман-ня державного обвинувачення в суді; б) представ-ництво інтересів громадя-
нина  або держави в суді у випадках, визначених законом; в) нагляд за додер-
жанням законів органами, які проводять оператив-но-розшукову діяльність, діз-
нання, досудове слідст-во; г) нагляд за додержанням законів при виконанні судо-
вих рішень у кри-мінальних справах, а також при застосуванні  інших заходів 
примусового ха-рактеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 
Відповідно до “Перехідних по-ложень” Конституції України (п. 9 розділ ХV) про-
куратура продовжує виконувати функцію наг-ляду за додержанням і  застосуван-
ням законів та функцію попереднього слідства – до введенню в дію законів, що 
регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, 
та сформування системи досудового слідства і вве-дення в дію законів, що регу-
люють її функціо-нування. Згідно зі ст. 122 Конституції прокуратуру України очо-
лює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду за згодою Вер-
ховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Ра-
да України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має 
наслідком його відставку з посади. Ст. 123 Конституції передбачено, що  організа-
ція і порядок діяльності органів прокуратури України визна-чаються законом [1]. 
Отже, незважаючи на таку конституційну новелу як “Перехідні положення”, Ос-
новний Закон України з’ясував два головні орга-нізаційні питання щодо прокура-
тури. Це, пере-дусім, збереження прокуратури як єдиної  центра-лізованої системи 
і те, що організація і порядок діяльності органів прокуратури визначаються окре-
мим законом [16, с.96-101]. 
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Дискусія про місце прокуратури в системі органів державної влади почалася 
ще в 1988 році, коли вперше була реабілітована ідея правової держави і офіційно 
визнана необхідність правової реформи. В ході обговорення викристалізувались  
такі погляди відносно правового статусу проку-ратури у правовій державі. По-
перше, погляд на прокуратуру як на складову частину судової влади, функцією 
якої повинно бути не здійснення нагляду за додержанням  і застосуванням законів, 
а тільки порушення  кримінального переслідування і під-тримання дер-жавного 
обвинувачення в суді [2, с.10-11; 12, с.30; 19, с.39-47; 23, с.5-7; 15, с.32; 4, с.25]. 
Основний аргумент авторів даного варіанту – це необхідність вкластися в систему 
розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову. Не менш важливо, на їх 
думку, домогтися якомога більшого уніфікування правової системи України і 
держав Європи та Північної Америки з їх усталеними демократичними 
традиціями. Але найбільше запе-речення у прихильників цієї точки зору викликає 
існування загального нагляду прокуратури, який є знаряддям командно-
адміністративної  системи і тому повинен вмерти разом з нею. Віра дослід-ників, 
які захищають цю позицію, в чудотворні можливості ринку така велика, що вони 
покладаю-ться на ринкові регулятори як на засіб  не тільки оживлення економіки, 
але й забезпечення закон-ності в сфері господарських відносин. Навіщо про-
курорський нагляд, якщо  ринок все розставить на свої місця? Прихильники 
різкого обмеження ком-петенції прокуратури посилаються при цьому на те, що на 
Заході  її органи не здійснюють нагляд за додержанням і застосуванням законів 
[16, с. 97], що інститутом захисту прав громадян та суспільства повинна бути 
тільки  судова влада [17, с. 41]. 

У підсумковому документі міжнародного семінару “Прокуратура у правовій 
державі”, прове-деного Радою Європи з участю 23 країн Європи (січень 1997 
року), констатувалось, що якщо кон-ституційний статус і компетенція цього 
інституту може відрізнятись в залежності від країни, її історії, правової культури і 
ходу конституційної реформи, то головним є те, що цей інститут знаходить своє 
місце в демократичному суспільстві, заснованому на принципах поділу влад і 
верховенства права. Підкреслюється, що зміна статусу, структури, зав-дань і форм 
роботи  прокуратури повинна здійс-нюватись гармонійно у відповідності і з 
змінами судових і правових систем, частиною яких вона є, маючи на увазі, що 
головною метою при цьому є створення дійсних гарантій для забезпечення 
ефективного захисту прав і свобод людини і громадянського суспільства [16, с. 
157-158]. Тому заяви прихильників різкого звуження функцій прокуратури про те, 
що ліквідації наглядової фун-кції прокуратури вимагає від нас Рада Європи, не 
мають підстави. Ще один аргумент на користь зміни правого статусу прокуратури 
полягає в тому, що прокуратура колишньої Російської імперії, складовою 
частиною якої, як відомо, була й Украї-на, після судової реформи 1864 року із 
органу наг-ляду за додержанням законів була перетворена в складову частину 
судової влади. При цьому, однак, забувають, що перетворення прокуратури в судо-
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вий інститут було здійснено не відразу, а на протязі декількох десятиріч [7, с.81-
89]. 

Необхідно, на нашу думку, також урахову-вати досвід Російської Федерації, 
де концепція су-дово-правової реформи (1991 р.) не передбачала загального 
нагляду прокуратури, а в листопаді 1995 р. прийнята друга редакція Закону 
Російської Фе-дерації “Про прокуратуру Російської Федерації”, де функція 
загального нагляду не тільки  була збере-жена, але й значно розширена. Крім того, 
Консти-туція Російської Федерації не деталізує функції прокуратури як 
Конституція України. Це питання безпосередньо з’ясовується в Законі про проку-
ратуру [16, с.41]. На перехідний період побудови правової держави прокурорський 
нагляд, на наш погляд, необхідно  зберегти як найбільш доцільну, ефективну фор-
му державного контролю за додер-жанням законів. У теперішній час жоден із іс-
ную-чих державних органів, у тому числі й судові, як  обгрунтовано відзначили 
В.Я.Тацій та Ю.М.Гро-шевой, “не може прийняти на себе наглядову функ-цію 
прокуратури за додержанням законів учас-никами суспільних відносин [18]. 

Другий підхід до розглядуваної проблеми виражає впевненість у тому, що 
прокуратура є “знаряддям”, “механізмом” законодавчої  влади, який діє від її імені 
[21, с.12; 10, с.428-430; 3, с.12]. Спірною з даного питання є точка зору Г.К.Ко-
жевнікова, Г.А.Мурашина, Є.Б.Черв’якової, П.В. Шумського [8, с. 139-140; 9, с. 
29; 21, с.10; 25, с.8] – віднесення прокуратури до органу законодавчої влади, пар-
ламентського нагляду за додержанням законів. В умовах діючої до червня 1996 
року Кон-ституції України, у відповідності з якою наша краї-на за своїм політико-
державним устроєм була пар-ламентською республікою, багато вчених і прак-
тиків обгрунтовано визначали прокуратуру як спе-ціальний орган законодавчої 
влади, яким здійс-нюється на місцях нагляд за додержанням законів. Тоді в своїй 
діяльності  по здійсненню нагляду за додержанням законів Генеральний проку-
рор України був відповідальний перед Верховною Радою і тільки їй підзвітний 
(ч.2 ст. 3 Закону про прокуратуру). У відповідності з новою Консти-туцією 
Верховна Рада України практично не наділена функцією контролю за додер-
жанням законів, змінений порядок призначення Гене-рального прокурора. 

Третя група вчених об'єднує прокуратуру ра-зом із судом у систему так званої 
“правоохоронної” або “правозахисної влади”. Так, Л.М. Давиденко вважає, що 
прокуратуру і суд необхідно об’єднати в систему “юридичної”, “правоохоронної” 
або “правозахисної” влади [5, с. 145]. 

Суть четвертого підходу полягає в розгляді прокуратури як елементу  конт-
рольної або конт-рольно-наглядової влади [19, с. 30]. Наприклад, В.Є.Чіркін об-
грунтовує ідею про формування чет-вертої влади контрольної, органи якої займа-
ють са-мостійне місце й організаційно відмежовані від інших гілок влади. До та-
ких органів він відносить Конституційний суд, прокуратуру [17, с.16-17]. Дану то-
чку зору поділяють Тацій В.Я., Грошевий Ю.М. [17, с.35-42]. 

На нашу думку, в даний момент немає дос-татніх підстав для того, щоб 
говорити про існуван-ня  в сучасній демократичній державі самостійної 
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контрольної влади. І справа не тільки в тому, що про неї не згадується в 
Конституції. Законодавча, виконавча і судова гілки державної влади, функціо-
нуючи незалежно одна від одної, водночас здійс-нюють  взаємний контроль, не 
допускають пере-вищення іншою гілкою влади своїх повноважень. Для цього 
вони мають власні форми і методи контролю (парламентський контроль, судовий 
кон-троль, президентське вето і т.ін.) Будь-який нейт-ральний контроль, що не 
виходить від тієї чи іншої гілки влади, протирічив би самому принципу роз-поділу 
влад. 

Ще ряд учених вважає, що прокуратура здійснює самостійний вид державної 
діяльності, який не дозволяє віднести її до системи жодної з гілок влади. При цьо-
му Л.М.Бакаєв, В.Г.Даєв, В.В.Клочков, Л.А.Ніколаєва, М.М.Маршунов, 
Ж.А.Сульженко [14, с. 108; 6, с.45; 11, с. 4-5] вихо-дять з того, що фундаментальні 
гілки влади, які уособлюють собою єдину верховну владу та її розподіл, аж ніяк не 
виключають можливості існу-вання інших функціонально самостійних правових 
інститутів. Поділяючи цю точку зору, необхідно відзначити, що за своїм при-
значенням у системі розподілу влад прокуратура повинна посісти місце як еле-
мент механізму “стримувань та противаг”, який забезпечує  не тільки стриму-
вання окремих гілок влади від  незаконних, про-типравних дій, але й їх взаємо-
дії з метою під-тримання режиму законності і правопорядку, забезпечення і за-
хисту прав громадян. У від-повідності зі ст. 4 Закону України “Про про-
куратуру” діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження 
верхо-венства закону. Досягнення ж цієї мети можливе лише при повній неза-
лежності прокуратури від інших органів держави.  

Зі змісту Конституції України випливає, що прокуратура не може відноситися 
до органів ні судової, ні виконавчої влади. Правосуддя в Україні здійснюється 
тільки судом (ст. 124 Конституції), а виконавча влада – Кабінетом Міністрів Укра-
їни (ст. 113 Конституції) і місцевими державними адмінс-траціями (ст. 118 Кон-
ституції). Функціонування прокуратури як самостійного державно-правового 
утворення не протирічить принципу розподілу влад, оскільки, як справедливо від-
значається автор-ським колективом Концепції розвитку прокуратури Російської 
Федерації на перехідний період, “фунда-ментальні гілки влади, – законодавча, ви-
конавча і судова – уособлюючи собою єдину верховну дер-жавну владу та її роз-
поділ, зовсім не виключають можливість  існування інших функціонально само-
стійних правових інститутів. Їх наявність визна-чається реальними потребами 
державно-право-вого життя, необхідністю демократичного кон-тролю і “стри-
мування” будь-якої з основних гілок влади [15, с. 22]. 

Визначаючи місце і роль прокуратури в сис-темі органів державної влади, ми 
виходимо з того, що: 1) самостійні та незалежні одна від іншої зако-нодавча, ви-
конавча і судові гілки державної влади здатні здійснювати взаємний контроль; 2) 
підпо-рядкування прокуратури законодавчій, виконавчій або судовій владі може 
зруйнувати систему “стри-мувань і противаг”, яка склалась у державі; 3) жо-ден з 
існуючих державних органів не може взяти на себе наглядову функцію прокура-
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тури за додержан-ням і застосуванням законів учасниками суспільних відносин; 4) 
у перехідний до ринкової економіки період необхідно зберегти за прокуратурою 
функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів і функцію попереднього 
слідства. 
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ДО НАШИХ АВТОРІВ 
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ В НАУКОВОМУ 

ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЇ  
«ПРАВОЗНАВСТВО» 

1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР 
1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія 

наукового вісника Чернівецького університету  перейшла  на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна 
більшість авторів, які подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», вико-
ристовують для їх створення і роздруковування електронно-обчислювальну техніку. 

1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows). 
1.3. Всі матеріали слід подавати в редколегію в електронному варіанті (на трьохдюймовій диске-

ті) поряд з роздрукованим на прінтері рукописом. 
1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можли-

вих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою. 
1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програм-

ний редактор. 
1.6. Текст, включаючи зноски і примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований 

одним і тим же прямим шрифтом. 
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути 

наближений до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 
інтервали на сторінці вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному. 

1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно відмітити коректорськими знаками 
в екземплярі рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; на-
півжирний курсив - суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які 
шрифтові виділення не допускаються! 

1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з 
правого боку. 

1.10. Якщо електронний текст, як виняток, набраний не в програмному редакторі Word (for Win-
dows), зноски бажано розмістити після основного тексту рукопису, а не посторінкове. У цьому випа-
дку цифрові індекси зносок повинні бути набрані шрифтом того ж розміру, що і основний текст. Ба-
жано також не робити абзацні відступи, а розділяти абзаци пробілом. 
2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 
2.2. Об'єм матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищува-

ти: статті - 0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого 
аркуша (8 стор.), а рецензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки). 

2.3. До перекладу статей іноземних авторів слід додавати копію тексту на мові оригіналу. 
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за виключенням загальноприйнятих, повинні бути розшифро-

вані при першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі 
цитат, цифрових і фактичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті перед 
номером зноски. Наприклад: «Пуфендорф, вже згадуваний нами раніше,6 в удосконаленому вигляді 
подав свою систему у творі «О праве естественном й праве народов»,7 витяг з якого пізніше видав під 
назвою «Про посаду людини і громадянина»».8 

2.6. Нумерація зносок в рукописі повинна бути наскрізна, а не посторінкова. 
2.7. При оформленні зносок і посилань необхідно керуватися бібліографічним Держстандартом. 
2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у зносці необхідно вказувати його повну офіційну на-

зву  і   офіційне  джерело,  у  якому  він опублікований. Наприклад: 
• Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без 

громадянства» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Кни-
га», 1996. -С. 141-158. 
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів слід вказувати прізвище, потім - ініціали автора 

статті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж саме стосується статей, опублікова-
них в наукових збірниках. Наприклад: Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфлі-
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ктів / Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. 
- Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19. 

2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де 
книга видана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не 
вказані перед заголовком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збір-
ників статей також перші три автори. Наприклад: 

Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 
1997. - 276с. 

2.7.4. Всі бібліографічні елементи іноземних джерел слід вказувати на мові оригіналу, ігноруючи 
абревіатур і по можливості максимально слідувати таким же вимогам, як і при оформленні бібліо-
графії українською мовою. 
3. ДОДАТКИ 

До рукопису повинні додаватись: 
• довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по-батькові; науковий 

ступінь; вчене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові 
адреси (для зв'язку з редколегією); 

• для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірена в деканаті або адмі-
ністрації вузу, яка містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені ге-
рбовою печаткою відповідної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові 
ступені, причому, як мінімум, один з них - доктор юридичних наук, інший - кандидат юридичних 
наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач може бути тільки один рецен-
зент. 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 із співавторів в разі потреби слід направити дублікат набраного ек-
земпляру і коректуру; 

• транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовку матеріалу та коротке його резюме 
(не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації) англійською мовою. 

4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ЕКЗЕМПЛЯРИ  
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить в доопрацьованому виді повер-

нуті в редколегію в рекомендований строк. 
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, в редколегію 
слід надсилати: а) початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант 
тексту і супроводжувальний лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлений дублікат набраного екземпляру чи коректури, він зобов'язаний 
уважно ознайомитися з нею, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повер-
нути в редакцію 

4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видавництво або опубліковуватись 
раніше, автор зобов'язаний попередити про це редакцію. 
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. У випадку не додержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. 
Будь-які виключення з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персо-
нально з науковим редактором. 

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи. 
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