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КАДРИ   ВИРІШУЮТЬ   ВСЕ 

 
Ця винятково проста і від того ще більш ге-

ніальна формула, першого автора якої уже ніколи 

нікому не відшукати, найкраще пояснює феномен 

юридичного факультету Чернівецького університе-

ту у кожен період його попередньої історії та в но-

вітній час відродженого факультету. 

Чернівецький університет як знаряддя куль-

турного впливу західної цивілізації на населення 

Буковини було засновано у 1875 році в складі 
трьох факультетів – теологічного, філософського 

та юридичного. До викладання основних курсів на 

юридичному факультеті відразу ж були запрошені 
відомі фахівці юриспруденції професор Ф.Ферінг 

(спеціалізувався по римському та канонічному 

праву), доцент Л.Шіффнер (австрійське цивільне 

право), доцент К.Гіллер (кримінальне право), 

професор Ф.Кляйнвехтер (національна економіка 

та фінансове право) та чимало інших. Географія 

запрошень була досить обширною – Відень, Інсб-

рук, Рига, Львів, Германштадт та інші центри то-

дішньої європейської юриспруденції. Названі вище 

науковці і педагоги, непересічні особистості, запо-

чаткували навчальні, наукові та громадсько-

політичні традиції нового центру юридичної освіти 

і науки Австро-Угорської імперії – юридичного 

факультету у місті Чернівці, адміністративному і 
культурному центрі Буковини. В наступні роки 

завдяки їх зусиллям тут виросли наукові та викла-

дацькі сили, окремі представники яких зробили б 

честь будь-якому юридикуму Європи та світу. 

Особливе місце серед них належить Євгенію 

Ерліху. Він народився 14 вересня 1862 року у 

м.Чернівці, у 1886 р. блискуче закінчив юридичний 

факультет Віденського університету та одержав 

науковий ступінь доктора права. Після цього пев-

ний період займався адвокатською практикою та 

продовжував самотужки штудіювати загальну тео-

рію права і римське право. У 1893 р. у Берліні ви-

йшла його книга „Мовчазне волевиявлення”, на 

підставі якої у серпні 1894 р. він був удостоєний 

вченого звання приватдоцента. В листопаді 1896 р. 

за активну діяльність у галузі права Вченою радою 

Чернівецького університету йому було присвоєно 

вчене звання екстраординарного професора, а у 

1900 році на підставі опублікованої у 1899 р. моно-

графії „Примусове і непримусове право в цивіль-

ному кодексі Німецької імперії” від цієї ж Вченої 
ради він отримує звання ординарного професора 

римського права. До початку першої світової війни 

(1914 р.) Є.Ерліх безперервно жив у Чернівцях і 

працював в університеті, обираючись у 1901 р. де-

каном юридичного факультету, а в 1906 р. – ректо-

ром університету. У 1914 р. був запрошений чита-

ти лекції з „живого права” у Чиказький університет 

(США), а у 1918 р. – у Щвейцарію. Є.Ерліх помер 2 

травня 1922 р. у Відні. Світове визнання серед тео-

ретиків права Є.Ерліх отримав як один із фундато-

рів соціологічної школи права. 

У 1897-1902 рр. на кафедрі кримінального 

права юридичного факультету Чернівецького уні-
верситету працював ще один відомий вчений-

юрист, педагог-юрист, один з основоположників 

сучасної криміналістики Ганс Адольф Гросс 
(1847-1915). Підготовлений та виданий ним у 1893 

р. „Довідник слідчого” витримав багато видань в 

Австрії та інших країнах Європи, використовується 

й нині. У 1895 р. Г.Гросс організував перший у сві-
ті музей криміналістики, у 1897 р. став одним із 
засновників журналу „Архів кримінології”. До Че-

рнівців Г.Гросса привело прагнення викладати 

криміналістику як окрему університетську навча-

льну дисципліну, оскільки у вузах власне Австрії 
цього йому не дозволили. Тут він здобув можли-

вість відстояти та утвердити свою науку, працював 

викладачем, а потім професором на кафедрі кримі-
нального права. У 1899 р. Г.Гросс очолював кафе-

дру кримінального права і кримінального процесу, 

а у 1899/1900 навчальному році обирався деканом 

юридичного факультету. 

З юридичним факультетом Чернівецького 

університету пов’язаний ранній етап наукової та 

педагогічної кар’єри одного з найвідоміших соціо-

логів та економістів ХХ ст. Йозефа Алоїза Шум-

петера (1883-1950). Він також випускник факуль-

тету права і політичних наук Віденського універ-

ситету, у 1906 р. здобув ступінь доктора права. У 

1908 р. в Лейпцігу була опублікована його перша 

велика теоретична праця „Суть і головний зміст 

теоретичної політекономії”. Вона стала формаль-

ною підставою для призначення 25-річного науко-

вця на посаду позаштатного професора юридично-

го факультету Чернівецького університету, де він 

працював два навчальних роки та викладав в числі 
інших дисциплін „Австрійське фінансове право”. 

Тут же він водночас працював над підготовкою 

своєї другої великої праці – „Теорія економічного 

розвитку”, опублікованої також у Лейпцігу у 

1912р. Для молодого, але винятково чистолюбиво-

го науковця Чернівці були лише прелюдією до 

майбутньої запаморочливої кар’єри: з 1912р. по 
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1921 р. він був професором Грацського університе-

ту, з 1925 по 1932 рр. – Боннського університету, а 

з 1932 до кінця життя – Гарвардського університе-

ту. У 1919 році навіть встиг побувати міністром 

фінансів Австрійської республіки. „Він ніколи не 

був початківцем”, – писав не менш знаменитий 

його сучасник та наприкінці життя співвітчизник 

Клайв Максиміліан Шміттгофф. 

Надзвичайно рідко буває, коли життя зво-

дить одночасно на одному факультеті, тим більше 

не столичному, трьох грандів світової науки. Од-

нак коли це стається, як показує досвід юридично-

го факультету Чернівецького університету, то да-

ний фактор стає потужним каталізатором не лише 

кількісного, але й якісного зростання науково-

педагогічного колективу та його творчих здобут-

ків, появи випускників, підготовлених незрівнянно 

краще від основної маси випускників інших юри-

дичних факультетів та вузів і тому конкурентноз-
датніших на ринку праці. 

Після розпаду Австро-Угорської імперії, в 

румунський період роботи юридичного факультету 

Чернівецького університету викладацьку та науко-

ву роботу тут здійснювали професори, що прибули 

з різних університетів Румунії. Серед них уродже-

нець Буковини М.Гакман, який очолював кафедру 

комерційного права, К.Редулеску (зав. кафедрою 

кримінального права), Г.Дрегенеску (зав. кафед-

рою цивільного права) та інші. 
Влітку 1940 р., внаслідок приходу радянської 

влади на Буковину, юридичний факультет в Черні-
вецькому університеті було закрито, а українську 

частину студентів переведено до юридичного фа-

культету Львівського університету. 

Через  піввіку, після проголошення України 

суверенною державою, з 1 травня 1991 р. юридич-

ний факультет в Чернівецькому університеті було 

відновлено, на перших порах у формі філії юриди-

чного факультету Київського державного універ-

ситету імені Тараса Шевченка. Неоціненна заслуга 

в цьому належала тодішньому декану юридичного 

факультету Київського державного університету 

імені Тараса Шевченка, відомому організатору 

вищої освіти та педагогу вищої школи в Україні, 
д.ю.н., професору Гончаренку Владлену Гнато-

вичу. Це дало змогу із самого початку залучити до 

викладацької та наукової роботи  на ньому най-

кращих професорів столичного університету 

д.ю.н., проф. Мунтяна В.Л., д.ю.н., проф. Козюб-

ру М.І., д.ю.н., проф. Шевченка О.О., д.ю.н., 

проф. Воронову Л.К., д.ю.н., проф. Михеєнка 

М.М., д.ю.н., проф. Шаповала В.І., д.ю.н., проф. 

Штефана М.Й., к.ю.н., доц. Неліпа М.І., к.ю.н., 

доц. Мелащенка В.Ф., к.ю.н., доц. Безуглу Я.І., 

к.ю.н., доц. Кузнєцову В.Ф., к.ю.н., доц. Шапчен-

ка С.Д., к.ю.н., доц. Фесенка Є.В., докторів юри-

дичних наук, професорів Інституту держави і права 

ім. В.М.Корецького НАН України Шевченко 

Я.М., Авер’янова В.Б., Костенка О.М., докторів 

юридичних наук, професорів Львівського націона-

льного університету імені Івана Франка Ромовсь-

ку З.В. та Косака В.М. Завдяки їх старанням на 

юридичному факультеті Чернівецького університе-

ту започаткувалась планомірна підготовка власних 

науково-педагогічних кадрів, що для новостворе-

них в постсоціалістичний період розвитку вищих 

навчальних закладів юридичного профілю, як пра-

вило, не характерно, почали формуватись сучасні 
наукові школи.  

Особива роль у професійному становленні 
професорсько-викладацького складу юридичного 

факультету в цілому та кафедри конституційного, 

адміністративного і фінансового права насамперед 

безумовно належить Вороновій Лідії Костянтині-
вні, яка своїм особистим прикладом, громадянсь-

кими та професійними якостями вчила, яким пови-

нен бути сучасний юрист, науковець та педагог 
вищої школи України. Величезних зусиль вона до-

клала до появи кожного доктора наук на факульте-

ті, більшості кандидатів наук. Завдяки дуже висо-

кому її особистому авторитету як громадянина, 

науковця і педагога відроджений юридичний фа-

культет Чернівецького університету почав позити-

вно сприйматись в Україні, став відомим за її ме-

жами. Зусиллями Воронової Л.К. на юридичному 

факультеті ЧНУ ім. Ю.Федьковича створено поту-

жну наукову школу з фінансового права, відому як 

в Україні, так і за її межами.  

З моменту відродження юридичного факуль-

тету по даний час його штатними викладачами, 

аспірантами та співробітниками захищено чоти-

ри докторських дисертації: Пацурківським П.С. 

(12.00.07, 1998 р.), Георгіцою А.З. (12.00.02, 1999 

р.), Козловським А.А. (12.00.12, 2000 р.), Яким-

чуком М.К. (12.00.07, 2002 р.); дві докторських 

дисертації рекомендовані до захисту – Никифора-

ка М.В. (12.00.01), Боднарука М.І. (12.00.05); за-

хищено 39 кандидатських дисертацій – Якимчу-

ком М.К. (12.00.10, 1992 р.), Ославським М.І. 
(12.00.07, 1994 р.), Латковською Т.А. (12.00.07, 

1995 р.), Шибою О.М. (12.00.01, 1995 р.), Степа-

нюком О.І. (12.00.02, 1995 р.), Боднаруком М.І. 
(12.00.09, 1996 р.), Гетьманцевою Н.Д. (12.00.05, 

1996 р.), Вишновецькою С.В. (12.00.05, 1996р.), 

Корчак Н.М. (12.00.04, 1996 р.), Федиком Є.І. 
(12.00.01, 1996 р.), Кобринською С.Б. (12.00.01, 

1996 р.), Онофрейчуком В.Д. (12.00.03, 1996 р.), 

Гетманцевим О.В. (12.00.03, 1997 р.), Трутнем В. 
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(12.00.03, 1997 р.), Дударовим О. (12.00.08, 1997 

р.), Дударовою К. (12.00.03, 1997 р.), Горун О.В. 

(12.00.07, 1998 р.), Чебан В.М. (12.00.07, 1998 р.), 

Мельничком В.М. (12.00.09, 1998 р.), Якимчук 

Н.Я. (12.00.07, 1999 р.), Бакун О.В. (12.00.07, 2000 

р.), Перепелюком В.Г. (12.00.07, 2000 р.), Вишно-

вецьким В.М. (12.00.07, 2001 р.), Пацурківським 

Ю.П. (12.00.03, 2001 р.), Гіждіваном Л.Ю. 

(12.00.11, 2001 р.), Шевчук Л.В. (12.00.03, 2001 р.), 

Орловським О.Я. (12.00.05, 2001 р.), Нежурбідою 

С.І. (12.00.08, 2001 р.), Гриндей Л. (12.00.09, 2001 

р.), Гаврилюк Р.О. (12.00.07, 2002 р.), Никифо-

раком В.М. (12.00.03, 2002 р.), Івасюком І.Г. 

(12.00.09, 2002 р.), Шевчуком А.В. (12.00.08, 2002 

р.), Меленком С.Г. (12.00.01, 2002 р.), Савчуком 

С.В. (12.00.12, 2002 р.), Процьків Н.М. (12.00.03, 

2003 р.), Хохуляком В.В. (12.00.07, 2003 р.), Мар-

чаком В.Я. (12.00.09, 2003 р.), Жаровською Г.П. 

(12.00.08, 2004 р.), прийнято до захисту п’ть кан-

дидатських дисертацій викладачів, аспірантів та 

співробітників факультету.  

Науковому становленню та зростанню нау-

ково-педагогічних кадрів правників сприяє постій-

но діюча на факультеті докторантура зі спецільно-

сті 12.00.07 та така ж аспірантура зі спеціальностей 

12.00.02; 12.00.07 і 12.00.12, відкрита разова аспі-
рантура зі спеціальностей 12.00.03; 12.00.05 та 

12.00.08. 

Середній вік штатних викладачів факультету 

менший 30 років, що дозволяє колективу з оптимі-
змом дивитись в майбутнє, робити його власними 

зусиллями на свій кшталт. Тим не менше чимало з 
них уже зарекомендували себе відомими науко-

вцями. Зокрема, викладачами факультету опублі-
ковано наступні монографії: Вишновецька С.В. 

Дія норм трудового права в часі. – Чернівці: Рута, 

1996. – 240 с.; Пацурківський П.С. Правові засади 

фінансової діяльності держави: проблеми методо-

логії. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – 244 с.; Пацурківсь-

кий П.С. Проблеми теорії фінансового права. – 

Чернівці: Рута, 1998. – 286 с.; Георгіца А.З. Сучас-

ний парламентаризм: проблеми теорії та практики. 

– Чернівці: Рута, 1998. – 484 с.; Марчук В.П. Со-

ціологічні теорії права в Німеччині. Історія і сучас-

ність. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – 128с.; Козловський 

А.А. Право як пізнання. Вступ до гносеології пра-

ва. – Чернівці: Рута, 1999. – 295 с.; Никифорак 

М.В. Державний лад і право на Буковині в 1774-

1918 рр. – Чернівці: Рута, 2000. – 280 с.; Щерба-

нюк О.В. Громадянин як суб’єкт податкових пра-

вовідносин. – Чернівці: Рута, 2000. – 280 с.; Яким-

чук М.К. Проблеми управління в органах проку-

ратури України: теорія і практика. Київ: Інситут ім. 

В.М.Корецького НАН України, 2001. – 440 с.; Пе-

репелюк В.Г. Адміністративний процес. – Чернів-

ці: Рута, 2001. – 316 с.; Пацурківський Ю.П. Пра-

вовий режим майна суб’єктів підприємницької дія-

льності. – Чернівці: Рута, 2001. – 248 с.; Боднарук 

М.І. Соціальне страхування в Україні: правові ас-

пекти становлення та розвитку. – Чернівці: Рута, 

2002. – 247 с.; Гаврилюк Р.О. Дія норм податко-

вого права в часі, просторі та за колом осіб. – Чер-

нівці: Рута, 2002. – 392 с.; Никифорак В.М. Дого-

вір страхування відповідальності. – Чернівці: Рута, 

2002. – 248 с.; Савчук С.В. Юридична соціологія: 

предмет та місце в системі юридичних наук. – Чер-

нівці: Рута, 2003. – 240 с.  

Авторами підручників та навчальних посіб-

ників з грифом МОН України та ще без грифу ста-

ли: Фінансове право. Навчальний посібник. За ред. 

Л.К.Воронової. – К.: Вентурі, 1998. – 384 с. (З 

грифом МОН); Банковско-финансово-правовой 

словарь-справочник. Под ред. Л.К.Вороновой. – 

К.: “А.С.К.”, 1998. – 288 с. (З грифом МОН); Фі-
нансове право. Підручник. Керівник авт. колективу 

і відп. ред. Л.К. Воронова. – Харків: Консум, 1999. 

– 496 с. (З грифом МОН); Пацурківський П.С. 

Сучасні проблеми правопізнання. Навчальний по-

сібник. – Чернівці: Рута, 2000. – 340 с. (З грифом 

МОН); Георгіца А.З. Конституційне право зарубі-
жних країн. Підручник. – Чернівці: Рута, 2001. – 

431 с. (З грифом МОН); Георгіца А.З., Чикурлій 

С.О. Конституційне право зарубіжних країн. На-

вчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 

2001. – 288 с.; Якимчук М.К. Наукові засади 

управління в органах прокуратури України. Навча-

льний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 392 с.; 

Георгіца А.З., Чикурлій С.О. Міжнародне публі-
чне право. Навчально-методичний посібник. – Че-

рнівці: Рута, 2002. – 176 с.; Вишновецька С.В. 

Міжнародне приватне право. Навчальний посіб-

ник. – Чернівці: Рута, 2002. – 272 с.; Перепелюк 

В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина. – 

Чернівці: “Рута”, 2003. – 368 с. (З грифом МОН). 

Найголовнішим результатом такої системної, 
наполегливої та цілеспрямованої багаторічної ро-

боти по підготовці власних науково-педагогічних 

кадрів стала поява критичної маси саморозвитку 

факультету, істотне піднесення внаслідок цього 

якості наукових розробок та рівня професійної під-

готовки студентів. Цей потужний науково-

педагогічний колектив об’єднаний у даний час в 

п’ять кафедр – кафедру теорії та історії держави і 
права (завідувач кафедри д.ю.н., проф. Козловсь-

кий А.А.), кафедру конституційного, адміністра-

тивного і фінансового права (завідувач кафедри 

д.ю.н., проф. Пацурківський П.С.), кафедру циві-
льного права і процесу (завідувач кафедри к.ю.н., 
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доцент Гетьманцева Н.Д.), кафедру кримінально-

го права і процесу (завідувач кафедри д.ю.н., 

проф. Якимчук М.К.) та кафедру міжнародного 

права і порівняльного правознавства (завідувач 

кафедри д.ю.н., проф. Георгіца А.З.). Прийнято 

рішення про створення з 1 липня 2004 року ще од-

нієї кафедри на факультеті – кафедри правосуддя. 

Усі кафедри без винятку, як і факультет в ці-
лому, своє найголовніше завдання вбачають у під-

готовці таких правників, які будуть здатними ус-

пішно конкурувати з випускниками інших вищих 

навчальних юридичних закладів на ринку праці, у 

виробленні стійкого позитивного іміджу випуск-

ників юридичного факультету Чернівецького наці-
онального університету імені Юрія Федьковича у 

роботодавців, в активному формуванні постійного 

попиту на випускників факультету з боку робото-

давців. Саме з цих позицій систематично оновлю-

ється професорсько-викладацьким складом факу-

льтету зміст нормативних курсів та спецкурсів, 

створені постійні бази практик студентів, суттєво 

скорочено загальне аудиторне навантаження сту-

дентів та активно впроваджується індивідуальна та 

самостійна робота студентів. Зокрема, з огляду на 

неминучість переходу до підготовки фахівців за 

критеріями провідних вузів Європи – учасників 

Болонського процесу у біжучому 2003/2004 навча-

льному році обсяг тижневого аудиторного наван-

таження на студента-бакалавра було скорочено до 

30 годин, спеціаліста – до 24 годин, магістра – до 

20 годин, а у наступному 2004/2005 навчальному 

році це навантаження буде скорочено відповідно 

до 26, 22 та 18 годин, що за кількісним виміром 

наблизить підготовку правників на факультеті до 

європейських стандартів. 

При цьому якість підготовки фахівців не по-

гіршується, а поліпшується, оскільки на заміну пе-

реважно пасивним формам навчання приходять 

його активні форми. Потужним поштовхом для 

поглиблення якісних змін у навчальному процесі 
на факультеті стала наша участь в експерименті з 
кредитно-модульного навчання, яке з окремих ди-

сциплін здійснювалося на факультеті уже протягом 

чотирьох-п’яти років. 

Досягненню високої якості освіти сприяє 

планомірне вивчення потреб ринку праці, постій-

ний пошук зворотнього зв’язку кафедр факультету 

з випускниками. Ефективною формою цієї роботи 

стало, зокрема, створення „Єдиного банку даних 

про випускників юридичного факультету ЧНУ 

ім.Ю.Федькочива”. Він допоміг побачити, так би 

мовити, „матеріально” втілені деякі очікувані, а 

деякі для нас несподівані факти. Так, цілком зако-

номірно, що із 94 випускників магістратури денно-

го відділення понад 80 займаються науковою та 

науково-педагогічною роботою у вузах юридично-

го профілю різного рівня акретидації та різної фо-

рми власності. Із 658 випускників-спеціалістів ста-

ндарту понад 100 працює в органах Прокуратури 

України, ще понад 100  – в судах України, понад 

300 – юристами у різних закладах, установах та 

організаціях – все це також очікувані результати. І 
зовсім несподіваним виявилося для факультету, що 

понад 90 випускників його успішно працюють у 

банківській сфері країни, а окремі з них мають ду-

же високі пофесійні досягнення як на їх юний вік – 

Яценюк Арсен Петрович працює першим заступ-

ником голови Правління Національного банку 

України, Пишний Андрій Григорович – першим 

заступником Голови Правління Ощадбанку Украї-
ни, Миськів Сергій Миколайович – начальником 

департаменту юридичного забезпечення Ощадбан-

ку України та ін. Велика заслуга в цьому проф. Во-

ронової Л.К. особисто та кафедри конституційного, 

адміністративного і фінансового права, яка забез-
печує цю спеціалізацію, в цілому. Всього понад 

96,5% випускників денного відділення юридичного 

факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича працює за на-

бутим під час навчання фахом. Це для умов пере-

ходу до ринкової економіки дуже пристойний по-

казник, який у вирішальній мірі сприяє утверджен-

ню високого рейтингу юридичного факультету Че-

рнівецького університету не лише у західному ре-

гіоні держави, але й в Україні в цілому. 
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tion professor-teaching structure of faculty during the newest period of his history. 
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Постановка проблеми. Визначні риси та 

особливості предмета теорії управління найяск-

равіше проявляються під час порівняння його з 
предметами інших юридичних наук. Подібне по-

рівняння буде найбільш ефективним, якщо пред-

мет теорії управління порівнювати з предметами 

тих юридичних наук, які в той чи інший спосіб 

можуть бути пов'язані з теорією управління. Ро-

зуміння теорії управління як науки, що вивчає 

управлінський аспект правових явищ і предме-

том якої є управлінські закономірності права, 

значно віддаляє її від наукових дисциплін адмі-
ністративно-правового циклу, до яких вона тра-

диційно відносилась протягом усього періоду її 
існування. Крім того, таке трактування предмета 

теорії управління наближує цю науку до теоре-

тико-правових дисциплін і, зокрема, до так зва-

ного „інституційного” чи „інструментального” 

підходу до розуміння права, який розглядає право 

як інструмент впливу на суспільні відносини та 

входить до проблематики предмета теорії держави 

і права. З цього приводу перед нами постає про-

блема чіткого розмежування предметів теорії 
управління та теорії держави і права. 

Аналіз ступеня наукової розробки про-

блеми співідношення та взаємодії предметів та-

ких наук, як теорія управління та теорія держави 

і права ускладнюється невизначеністю місця тео-

рії управління в системі юридичних наук. Біль-

шість дослідників розглядає теорію управління 

як комплексну неюридичну науку (наприклад, 

Н.Р.Нижник, Б.А.Гаєвський, Г.В.Атаманчук, 

В.Б.Авер'янов, В.Є.Чіркін [1; 2; 4; 8; 9; 15]), або 

як третій елемент юридичної науки поряд із пра-

вознавством та державознавством (наприклад, 

В.М.Селіванов та В.В.Цвєтков [10; 11; 12;]). До-

сліджень стосовно формулювання предмета теорії 
управління як загальнотеоретичної науки та ви-

значення відповідно такої позиції її місця в системі 
юридичних наук (у тому числі і співвідношення з 

предметом теорії держави і права) в сучасній юри-

дичній літературі не проводилося взагалі.  
Мета статті полягає у тому, щоб на основі 

сформульованого нами предмета теорії управ-

ління визначити її місце в системі юридичних 

наук, а також чітко відокремити предмет теорії 
управління від предмета теорії держави і права, і, 
зокрема, від інструментального (інституційного) 

підходу до права, який розглядається в рамках 

предмета теорії держави і права, а також на під-

ставі цього визначити основні аспекти взаємодії 
наук теорії управління та теорії держави і права. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Перед тим як розпочати порівняння предме-

тів теорії управління та теорії держави і права, 

необхідно визначити місце теорії управління в 

загальноприйнятій класифікації юридичних наук. 

Зробити це досить важко, оскільки різними дос-

лідниками пропонуються дещо різні варіанти 

такої класифікації. Наприклад, В.С.Нерсесянц 

пропонує розділити юридичні науки на три гру-

пи: теоретико-історичні, галузеві та спеціальні 
[7, с.17]; В.М.Сирих розрізняє чотири групи на-

ук: загальнотеоретичні та історичні, галузеві, 
міжнародно-правові та комплексні [13, с.471]; 

Н.Багай – п’ять груп юридичних наук: теоретич-

но-історичні, галузеві, комплексні, прикладні та 

міжнародно-правові [3, с.39]; Д.А.Керімов взага-

лі поділяє систему юридичних наук на сім цик-

лів: історико-теоретичний; державно-правовий, 

господарсько-правовий, приватно-правовий, кри-

мінально-правовий, процесуально-правовий та 

міжнародно-правовий [6, с.10]. 

До якої з цих численних груп можна відне-

сти теорію управління? В попередніх досліджен-

нях ми визначили, що вона не є галузевою юри-

дичною наукою, оскільки її зміст не відповідає 

жодній з існуючих галузей права, тому що її без-
посереднім об'єктом дослідження не є конкретна 

галузь права, законодавства (або їх сукупність) 

чи певна сфера правового регулювання. Більше 
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того, теорія управління, як уже було зазначено, 

не обмежується лише публічними галузями пра-

ва. Вона досліджує управлінський аспект права 

взагалі, незалежно від його галузевої належності. 
Очевидною не є належність науки теорії управ-

ління і до групи міжнародно-правових наук, 

оскільки міжнародно-правові норми не є її спеці-
альним об'єктом пізнання. 

Теорію управління скоріше можна відне-

сти до теоретичних юридичних наук, оскільки 

вона вивчає право взагалі, а саме його один ас-

пект – управлінський. У такому випадку дану 

науку доцільніше назвати не «теорія управління» 

а «юридична теорія управління». Така її назва, на 

нашу думку, найбільш прийнятна, оскільки: по-

перше, вже існують науки з аналогічною назвою 

(«теорія управління»), які до права не мають ні-
якого відношення: одна з цих наук відноситься 

до економіки, друга – до кібернетики; по-друге, 

назва „юридична теорія управління” найкраще 

розкриватиме зв’язок цієї науки з правом загаль-

ною теорією управління та її належність саме до 

юридичних, а не управлінських наук, оскільки, 

зазначені вище кібернетична та економічна нау-

ки, що мають назву „теорія управління”, є части-

ною загальної теорії управління, і, відповідно, є 

науками про управління .  

Отже, характеристика теорії управління як 

загальнотеоретичної юридичної науки, завдан-

ням якої є розкриття природи та властивостей 

права, дозволить чітко визначити місце даної на-

уки в системі юридичних наук, установити її вза-

ємозв’язки з іншими юридичними науками і, зо-

крема, з теорією держави і права. 

Теорія держави і права є фундаментальною 

юридичною наукою, в якій сконцентровані всі 
найбільш істотні досягнення наукової думки про 

право і державу. На відміну від інших наук, теорія 

держави і права вивчає не якусь одну галузь чи на-

прям державно-правової дійсності, а загальні зако-

номірності розвитку права і держави в цілому. 

Предмет і метод юридичної науки, який 

визначається теорією держави і права, – це одно-

часно предмет і метод кожної юридичної науки, 

оскільки окремі юридичні науки є певними від-

носно самостійними формами (структурними ча-

сі й нами) єдиного юридико-теоретичного знання, 

тобто різними аспектами одного і того ж юридич-

ного предмета і юридичного методу [7, c.4]. 

Кожна окрема юридична наука відображає 

лише окремий бік державно-правових явищ, фік-

сує лише деякі моменти державно-правових 

зв’язків і відносин. Завдання ж теорії держави і 
права полягає в тому, щоб розкрити внутрішні 

зв’язки і тенденції закономірного розвитку дер-

жавно-правових явищ у цілому і пояснити, зок-

рема, їх роль у регулюванні відносин між лю-

дьми та в управління діяльністю суспільства [6, 

c.12]. Саме тому теорія держави і права по від-

ношенню до інших юридичних наук є узагаль-

нюючою наукою, має керівне, методологічне 

значення при розробці спеціальних проблем, які 
складають предмет інших юридичних наук. Вод-

ночас, теорія держави і права спирається на до-

сягнення інших юридичних наук для узагаль-

нення та систематизації їх висновків на вищому, 

загальнотеоретичному рівні, що сприяє форму-

ванню та розвитку її предмета. 

Отже, теорія держави і права тісно взаємо-

діє з іншими юридичними науками, причому 

особливості такої взаємодії будуть проявлятися і 
при дослідженні взаємовпливу теорії держави і 
права з теорією управління. Зазначимо, що саме 

теорія держави і права (а не загальна теорія упа-

вління) виступає для теорії управління тією уза-

гальнюючою наукою, яка має керівне методо-

логічне значення при розробці спеціальних про-

блем, які складають предмет теорії управління. 

Це проявляється, зокрема, в тому, що предмет 

теорії держави і права (загальні закономірності 
виникнення, розвитку та функціонування держа-

ви і права)  значно ширший, ніж предмет теорії 
управління (управлінські закономірності права), 

більше того, специфічні  (управлінські) законо-

мірності права не можна пізнати без знання зага-

льних державно-правових закономірностей. Та-

кож у своїх дослідженнях теорія управління, як і 
будь-яка юридична наука, не може обійтись без 
застосування понятійного апарату та методології, 
які розроблені в рамках предмета загальної теорії 
держави і права. 

До речі, такий характер відносин між да-

ними науками не суперечить твердженню про 

можливість використання теорією управління 

висновків і закономірностей загальної теорії 
управління, адже дані висновки і закономірності 
не використовуються в чистому «управлінсь-

кому» вигляді, а переводяться «на мову права» за 

допомогою понять і категорій загальної теорії 
держави і права, після чого вони стають уже не 

управлінськими, а державно-правовими законо-

мірностями, оскільки вони розкривають певні 
властивості права, а не управління. Більше того, 

без подібної державно-правової «орієнтації»  те-

орія управління була би не юридичною, а суто 

управлінською наукою. 

Отже, ми визначили один напрям взаємодії 
– від теорії держави і права до теорії управління 
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Тепер треба дослідити зворотній напрям впливу і 
визначити, як теорія управління допоможе вирі-
шувати питання, які входять до предмета теорії 
держави і права. 

Відповідь на дане питання багато в чому 

пов'язана з розв’язанням проблеми розмежуван-

ня предметів науки теорії управління та теорії 
держави і права і, зокрема, інструментального 

підходу до права, який вона використовує. Адже 

відомо, що теорія держави і права в рамках свого 

предмета також розглядає так званий „інструме-

нтальний” чи „інституційний” підхід до розу-

міння права, сутність якого полягає в розумінні 
права як інструмента впливу на суспільні відно-

сини. Проте в літературі іноді висувалися думки, 

що всі питання, які стосуються управління за до-

помогою права, необхідно розглядати винятково 

в рамках предмета теорії держави і права [14]. За 

такої точки зору, предмет теорії управління стає 

частиною предмета теорії держави і права, що 

ставить під сумнів доцільність існування теорії 
управління як самостійної юридичної науки. На 

нашу думку, підставою відокремлення предмета 

теорії управління від предмета теорії держави і 
права є, зокрема, те, що для теорії держави і пра-

ва інструментальний підхід – один із багатьох 

підходів до розуміння сутності та ролі права, а 

для теорії управління він основний, на якому і 
будується її предмет. В теорії держави і права 

даний підхід є одним із багатьох, необхідних для 

об’єктивного дослідження, поглядів на право, 

який допомагає вирішувати такі питання: визна-

чення існуючих закономірностей та сутності 
права, правовідносин, правового регулювання, 

співвідношення джерел права, ефективності пра-

вової норми та ін. Тобто даний підхід допомагає 

розкрити найбільш загальні державно-правові 
закономірності, які входять винятково до пред-

мета теорії держави і права. Теорія управління 

при дослідженні ролі права як засобу управління 

не ставить перед собою завдань такого масштабу, 

оскількі її цікавлять не загальні, а більш вужчі, 
управлінські, державно-правові закономірності. 
Виведені теорією управління управлінські законо-

мірності та властивості права повинні допомогти 

теорії держави і права розкрити загальні властиво-

сті права, більш глибоко пізнати його природу.  

Крім того, інструментальний підхід, який 

використовується теорією держави і права, не є 

абсолютно тотожним управлінському підходу до 

розуміння права, який притаманний теорії управ-

ління. Це проявляється в тому, що: по-перше, 

інструментальний підхід не грунтується на вико-

ристанні управлінських закономірностей для пі-

знання дії права; по-друге, дія  інструменталь-

ного підходу розкривається через категорію 

„правове регулювання”, а не „юридичний меха-

нізм управління”, як це відбувається в теорії 
управління; по-третє, теорія держави і права в 

рамках інструментального підходу розглядає но-

рми публічного права, а теорія управління може 

проводити також управлінську оцінку дії норм 

приватного права; по-четверте, в інструменталь-

ному підході управлінська форма впливу на пуб-

лічні відносини не є домінуючою, а розгляда-

ється нарівні із владним контролем, тоді як у те-

орії управління контроль є лише однією зі стадій 

юридичного механізму управління.  

Висновки. Визначений нами предмет тео-

рії управління дає підстави вважати теорію 

управління загальнотеоретичною юридичною 

наукою, завданням якої є пізнання однієї зі сто-

рін права, а саме: його управлінських власти-

востей, що відокремлює предмет теорії управ-

ліня від предмета теорії держави і права, і, зок-

рема, від інструментального підходу до права, 

який розглядається в рамках її предмета.  

Особливості взаємодії теорії управління з те-

орією держави і права проявляються  в тому, що по 

відношенню до теорії управління загальна теорія 

держави і права виступає узагальнюючою наукою, 

яка має керівне методологічне значення. А теорія 

держави і права може використовувати виведені 
теорією управління закономірності та властивості 
права як засобу та підстави здійснення управління 

при виведенні найбільш загальних державно-

правових закономірностей.  

 

Список літератури 

 
1. Атаманчук Г.В. Государственное 

управление – организационно-функциональные 

вопросы: Учеб. пособие. – М.: Экономика, 2000.   

2. Атаманчук Г.В. Теория государствен-

ного управления. Курс лекций.- М.: Юрид. лите-

ратура, 1997. 

3. Багай Н. До поняття юридичної науки 

// Вісник Лвівського ун-ту, серія юридична. – 

2000. – Вип.35. – С.39. 

4. Гаєвський Б.А. Основи науки управ-

ління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998.  

5. Державне управління в Україні (навча-

льний посібник). За заг. ред. В.Б.Авер'янова. – 

К., 1999.  

6. Керимов Д.А. Предмет общей теории 

государства и права в кн. Общая теория государ-

ства и права. Академический курс в двух томах. 

– М.: Зерцало, 1998. 



Н.С. Ней  

12                                           Науковий вісник Чернівецького   університету. 2003. Випуск  200 . Правознавство. 

7. Нерсесянц В.С. Общая сория госу-

дарства и права. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. 

8. Нижник Н., Мосов С. Про державне 

управління, об’єкт та предмет його теорії // Віс-

ник Української Академії державного управління 

при Президентові України. – К: Вид-во УАДУ, 

2000. – Вип.2. – С.56-61. 

9. Нижник Н.Р., Машков О.Л. Систем-

ний підхід в організації державного управління: 

Навч.посіб. – К.: вид-во УАДУ, 1998.   

10. Селіванов В. Право і влада суверен-

ної України: методологічні аспекти. – К.: «Ін 

Юре», 2002.  

11. Селіванов В. Приватно-правові за-

сади розвитку вітчизняної юридичної науки // 

Право України. – 2001. - №3. – С.21-33. 

12. Селіванов В., Цвєтков В. Від «здоро-

вого глузду» до теорії державного управління.// 

Право України. – 2001. - №5. – С.18-24. 

13. Сырых В.М. Теория государства и 

права. – М.: Былина, 1998.  

14. Халфина Р.О. Право как средство со-

циального управления. – М., 1988. 

15. Чиркин В.Е. Государственное управ-

ление. Элементарный курс. – М.: Юристъ, 2001.  

 

 

Стаття надійшла до редколегії 19 грудня 2003 року. 

Рекомендована до опоблікування у „Віснику” науковим редактором П.С.Пацурківським. 

 

N.S.Ney 

PARITY OF THE LEGAL SCIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION  

AND THE THEORY OF STATE AND LAW  

 

Summary 

 
The legal science of public administration is not administrative, but general theoretic science. It totally 

different from the theory of state and law because it studies the only one feature of law – it’s managerial 

functions. Furthermore, the legal science of public administration differs a lot from the instrumental concep-

tion of law which is in use by the theory of state and law. 
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ЧИ  МОЖУТЬ  НАЛЕЖАТИ  ЦИВІЛЬНІ  ПРАВОВІДНОСИНИ  

ДО  ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ  ЮРИСДИКЦІЇ 
 

Постановка проблеми. Поступова транс-

формація суспільства у пострадянських країнах у 

громадянські суспільства та тоталітарної держави у 

державу правову, що здійснюється нерівномірно, 

проте неухильно, одним зі своїх наслідків уже має 

повернення поділу права цих держав за римською 

традицією на право публічне та право приватне. В 

свою чергу, в популістських інтересах в ході між-

партійної та міжфракційної боротьби законодавці 
цих країн нерідко застосовують до правового регу-

лювання суспільних відносин публічного характе-

ру  приватно-правові начала та форми. Ці явища, 

взяті в сукупності, а також наївне, хибне розуміння 

певною частиною юристів-фінансистів закономір-

ностей утвердження громадянського суспільства 

стали по суті підставами для помилкових висновків 

про регулювання в новітній період суспільних від-

носин  з приводу публічних фінансів поряд з мето-

дом фінансового права і диспозитивним методом, 

який є способом правового регулювання суспіль-

них відносин цивільно-правового типу. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Пе-

ршими найбільш відкрито та послідовно почали 

ставити питання про регулювання частини суспіль-

них відносин з приводу публічних фінансів циві-
льним правом представники російської юридичної 
науки, в тому числі і юристи-фінансисти. Так, О.І. 
Худяков першим з цих вчених зробив висновок 

про доповнення методу фінансового права у регу-

люванні фінансових правовідносин диспозитивним 

методом [20, c.75, 85], тобто, цивільним правом. Не 

змінив власних поглядів О.І. Худяков щодо засто-

сування диспозитивних начал у фінансовому праві 
і в наступних своїх працях [21, c.34-41; 22, c.86-97; 

23, c.134-138]. Дещо пізніше, у доповіді на науко-

вій конференції “Фінансове право на рубежі сто-

літь”, що відбулася у травні 2002 р. на юридичному 

факультеті Санкт-Петербурзького університету, 

С.В.Запольський  робить висновок, що “фінансові 
правовідносини складаються з метою досягнення 

цивільно-правового результату, а саме прирощення 

чи зменшення чийогось майна, здійснення тієї чи 

іншої за своїми наслідками цивільно-правової уго-

ди” [8, c.26]. Аналізуючи податкові правовідноси-

ни, бюджетні правовідносини, він резюмує, що і в 

першому, і в другому випадках “переміщення гро-

шових коштів від одного власника до іншого чи від 

одного користувача до іншого може і повинно роз-
глядатись як цивільне правовідношення за його 

кінцевими результатами” [8, c.26].   

М.В.Карасьова обґрунтовує висновок про те, 

що “в сучасних умовах досить очевидно проявився 

майновий характер відносин, що регулюються фі-
нансовим правом” [9, c.10]. “Сьогодні стало цілком  

очевидно, - пише вона, що фінансове право, так же, 

як і цивільне право, регулює дві групи суспільних 

відносин. По-перше, воно регулює відносини влас-

ності, тобто, відносини по володінню, користуван-

ню та розпорядженню майном. По-друге, фінансо-

ве право регулює відносини по переміщенню май-

нових благ від однієї особи до іншої” [9, c.12]. На-

решті, М.В.Карасьова підкреслює: “окрім усього 

іншого, фінансове право регулює відносини влас-

ності фізичних осіб та організацій” [9, c.14]. Тобто, 

наяву не описка відомого вченого, зроблена ним в 

запалі полеміки, наукової дискусії, а свідома пози-

ція, послідовна лінія, обійти мовчанням яку озна-

чало б не лише погрішити проти істини, але й об-

разити неувагою її автора. Допускає наявність дис-

позитивного методу регулювання фінансових право-

відносин О.В.Покачалова [17, c.52] та інші вчені.  
Метою даної статті є аналіз суспільної при-

роди тих об’єктів правових відносин, на основі 
яких вищезазначені дослідники зробили висновок 

про поширення на регулювання правових відносин 

з приводу публічних фінансів поряд з методом фі-
нансового права диспозитивного методу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
О.І.Худяков, визначаючи метод владних приписів 

як  основний метод правового регулювання фінан-

сових правовідносин, пише: “... безспірним є й те, 

що в процесі фінансової діяльності, як в ході фор-

мування, так і витрачання державних грошових 

фондів (включаючи бюджети), застосовуються і 
договірні конструкції” [20, c.75]. В іншому місці 
О.І.Худяков зазначає: «Найбільш часто в фінансо-

вій діяльності зустрічаються такі види фінансово-

правових договорів, як договір міжбюджетної по-

зики, державної позики, відомчої позики і держав-

ного кредитування» [20, c.85]. Яка ж в дійсності 
правова приналежність зазначених договорів. Щоб 

правильно відповісти на це питання, необхідно на-

самперед з'ясувати економічну природу цих дани-

их суспільних відносин. А методологічним ключем 
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для вибору правильних критеріїв в аналізі економі-
чної та правової природи цих договорів є об'єкти-

вний зміст тих суспільних відносин, які підпадають 

під відповідне правове регулювання. О.І.Худяков з 
цього приводу сам зазначає: «Договір міжбюджет-

ної позики опосередковує кредитні відносини, що 

виникають між різними видами вищих та нижчих 

місцевих бюджетів, представлених відповідними 

державними органами» [20, с.86]. 

Стосовно України таке кредитування у пе-

рші роки незалежності було передбачене статтею 

37 Закону України «Про бюджетну систему Украї-
ни: «У разі тимчасових касових розривів в процесі 
виконання бюджету Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київського і Севастопольського міських 

бюджетів Міністерство фінансів України може на-

давати уряду Автономної Республіки Крим, вико-

навчим органам обласних, Київської і Севасто-

польської міських Рад народних депутатів за їх 

клопотанням з Державного бюджету України по-

зички, які повинні бути обов'язково погашені у 

встановлені строки в межах поточного бюджетного 

року. У разі тимчасових касових розривів в процесі 
виконання районних, міських, селищних і сільсь-

ких бюджетів за клопотанням виконавчих органів 

районних, міських, селищних і сільських Рад на-

родних депутатів з відповідного бюджету вищого 

рівня на підставі рішень керівників місцевих фі-
нансових органів вищого рівня можуть бути надані 
позички, які повинні бути погашені у встановлені 
строки в межах бюджетного року» [1, Cт.37]. Тоб-

то, очевидно, що за своїм економічним змістом це 

є дійсно відносини кредитування, а не перерозпо-

дільні фінансово-економічні відносини. І мали 

здійснюватись вони не всередині Державного бю-

джету, як стверджує О.І.Худяков [20, c.87], а між 

державним бюджетом та бюджетами місцевого 

самоврядування. В одному випадку їх суб'єктами 

повинно було бути Міністерство фінансів України 

та який-небудь орган місцевого самоврядування, в 

іншому випадку такими суб'єктами могли висту-

пати органи місцевого самоврядування з обох сто-

рін [10, c.103-108], а не державні органи з обох 

сторін, як стверджував О.І.Худяков [20, c.87]. 

Практика застосування цієї правової норми, 

як це нерідко буває, і тут внесла свої кардинальні 
корективи – фактично жодного разу у жодного з 
бюджетів України не залишалося вільних коштів, 

які можна було б надати іншому бюджету чи ще 

якомусь позичальнику в кредит, тому в Бюджетний 

кодекс України дана правова норма не перейшла – 

ним передбачено лише міжбюджетні трансферти, 

що безоплатно та безповоротно передаються з од-

ного бюджету до іншого [1, Ст.2, п.25]. Спеціаль-

ними дослідниками цього питання не виявлено 

фактів надання з Державного бюджету України, 

інших бюджетів країни позичок місцевим бюдже-

там і в період після прийняття Бюджетного кодексу 

України [15, c.237-273].  

Цікавим та водночас навчальним є правове 

регулювання бюджетної позички у бюджетному 

законодавстві РФ. Так, у первісній редакції Бю-

джетного кодексу РФ законодавець припустився 

помилки, внаслідок якої до неподаткових доходів 

бюджету було включено міжбюджетні позички 

(п.4 ст.41 БК РФ в редакції від 13 липня 1998р.). 

При цьому у статті 6 того ж Бюджетного кодексу 

зазначалось, що міжбюджетна позичка являє со-

бою бюджетні кошти, що надаються іншому бю-

джету на зворотній, безоплатній чи платній осно-

вах терміном не більше 6 місяців в межах одного 

бюджетного року. Тобто, включення до складу до-

ходів бюджету бюджетної позички прямо супере-

чило поняттю доходів бюджету, якими є тільки 

безоплатні та безповоротні надходження до бю-

джету [13, c.106-108]. Це протиріччя між нормами 

БК РФ було знято Федеральним законом від 5 

серпня 2000 р. №116-ФЗ «Про внесення змін та 

доповнень в Бюджетний кодекс Російської Феде-

рації». В результаті змін, внесених в п.4 ст.41 БК, 

бюджетні позички були виключені із складу непо-

даткових доходів бюджету. При цьому законода-

вець РФ, виправляючи свою помилку, порахував за 

необхідне у ст.41 БК РФ спеціально вказати на те, 

що доходами бюджету не є позички та кредити, що 

поступають у бюджет на зворотній та відплатній 

основі [6, с.18]. 

В якості наступної форми фінансово-пра-

вового договору О.І.Худяков називає договір дер-

жавної позики. Щоправда, як і в попередному ви-

падку, заперечуючи сам собі, він пише: «Державні 
позики опосередковують кредитні відносини, в 

яких держава виступає в якості позичальника» [20, 

c.95]. В іншому місці О.І.Худяков зазначає: «Пози-

ки є продуктом фінансової діяльності держави, їх 

випуск - методом цієї діяльності (тому вони і нази-

ваються «державними позиками»). Кошти, зібрані 
з допомогою позик, виступають однією із статей 

доходів державного грошового фонду, звичайно 

бюджету - основного інституту фінансової системи 

держави. Потрапивши в бюджет, ці кошти, пере-

розподіляючись, знеособлюються і розчиняються в 

загальній масі бюджетних ресурсів. Рух грошей у 

відносинах державної позики розпадається на дві 
окремі в часі фази: спочатку від позикодавця до 

позичальника, потім навпаки. В першій фазі ви-

ражений процес збирання державою грошових ко-

штів, у другій - витрачання державного грошового 
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фонду (бюджету). Для кожної фази характерний 

однобічний рух вартості в грошовій формі, що не 

супроводжується зустрічним рухом вартості в то-

варній формі. Звідси з економічної точки зору, – 

резюмує О.І.Худяков, – дані відносини є фінансо-

вими» [20, c.90]. 

Зазначимо, що на нашу думку, це висновок 

хибний. І ось чому. О.І.Худяков пише: «Для з'я-

сування галузевої належності відносин державної 
позики (тобто, вони цивільно-правові чи фінанос-

во-правові), ключовим є питання: чи рівноправні 
сторони цього відношення» [20, c.90]. Тобто, еко-

номічна природа цих відносин в даному випадку 

ним до уваги не береться. А це, на наш погляд, є 

серйозною методологічною помилкою, яка з неми-

нучістю веде до неправильного розуміння характе-

ру даного правовідношення взагалі. Між тим саме 

економічна природа відносин державної позики 

визначає форму правовідносин, що їх опосередко-

вують. З цієї ж точки зору вони не розподільні, а 

еквівалентні. Тобто, державну позику, якщо зали-

шатись на позиціях об'єктивності та наукової не-

упередженості, необхідно розглядати як випадок 

цивільних правовідносин. 

Бюджетним кодексом України, як і бюдже-

тним законодавством більшості цивілізованих кра-

їн світу, передбачено, що з метою фінансування 

дефіциту бюджетів можуть здійснюватись держав-

ні внутрішні та зовнішні запозичення, внутрішні 
запозичення органів влади Автономної Республіки 

Крим, внутрішні та зовнішні запозичення органів 

місцевого самоврядування із дотриманням умов, 

визначених цим Кодексом [1, Cт. 15, п.1]. А в стат-

ті 17 «Гарантії щодо виконання боргових зобов’я-

зань» прямо зазначається, що такі запозичення мо-

жуть здійснюватися лише на умовах платності, 
строковості, майнового забезпечення [1, Cт. 17, 

п.2], тобто, це чисто цивільно-правові, а не фінан-

сово-правові відносини. 

При цьому, на нашу думку, повністю правий 

М.І.Брагінськнй, який відзначає, то в даній ситуації 
має місце конструкція, представлена двома видами 

договорів. Перший – договір комісії – виникає між 

державою, з однієї сторони, і установами ощадбан-

ку, з іншої – з приводу заключення угод з обліга-

ціями внутрішньої державної позики (їх продажу, 

виплати грошових виграшів). За надані послуги 

комісіонери (установи Ощадбанку) одержують від 

держави (комітента) винагороду з бюджету. Дру-

гий – договір позики - між державою і громадяни-

ном [5, c.108-109]. 

Отже, і у відносинах державної позики не 

підтверджується теза О.І.Худякова про фінансово-

економічну природу цих відносин та правове регу-

лювання їх методом фінансово-правового догово-

ру. Той факт, що у відносинах державного кредиту 

громадянин вступає у певні суспільні відносини із 
самою державою, і що сукупність зобов'язань, які 
виникають внаслідок цього, іменується державним 

боргом, не змінює економічної природи цих відно-

син, які за своєю суттю належать до цивільно-

правової сфери. На це звертали свою увагу ще ви-

датні дореволюційні юристи-фінансисти і теорети-

ки права взагалі. Зокрема, І.І.Янжул з цього приво-

ду писав: «Держава набуває для себе кошти дво-

яким шляхом: приватно-правовим та публічно-

правовим способами» [26, c.13]. В першому випад-

ку держава виступає не з атрибутами своєї держав-

ної влади, як зазначав інший видатний вчений в га-

лузі фінансово-правової науки В.А.Лебедєв, а як 

приватна особа, як суб'єкт цивільного права, в дру-

гому ж випадку вона діє як влада розпорядчо-

примусова [12, c.325]. Звідси у В.А.Лебедєва навіть 

виникла цікава ідея про наявність двох форм фі-
нансового права: форми чисто державної, чи пу-

блічного фінансового права, і форми приватного, 

або цивільного фінансового права [12, c.324]. 

Добування державою грошових коштів дво-

яким чином відзначав також видатний російський 

вчений-цивіліст Г.Ф.Шершеневич. Він писав, що 

«держава може добувати доходи як приватний гос-

подар, і це буде галуззю цивільного права». Але 

«коли держава вдається в добуванні коштів до сво-

єї влади і одержує доходи примусовим шляхом - 

тут вже галузь фінансового права» [25, c.133]. В 

іншій своїй фундаментальній науковій розробці 
Г.Ф.Шершеневич справедливо підкреслював, що 

держава завжди є і залишаєть-ся суб'єктом влади 

навіть в тих випадках, коли вона, будучи представ-

лена казною, «прикидається приватною особою», 

тобто суб'єктом цивільного права. «Із-за казни, - 

резюмував він, - постійно виглядає держава з усією 

владою і підриває приватно-правовий характер су-

б'єкта і відношення» [24, c.545]. Цей деформуючий 

вплив держави на цивільно-правове відношення 

державної позики в цілому та на одного із його су-

б'єктів якраз і ввів в оману О.І.Худякова, М.Д.Заг-
ряцкова [7, c.39], М.А.Гурвіча [19, c.5], В.В.Бeс-

черевних [4, c.30] та ряд інших юристів-фінан-

систів під час кваліфікації ними правової принале-

жності цього правовідношення, проте не змінив і 
не міг змінити об'єктивної економічної природи 

відносин державної позики як відносин, що на-

лежать до сфери цивільно-правового регулювання. 

Тому й договір державної позики є не фінансово-

право-вим, а цивільно-правовим. 

Як один із видів «фінансово-правових до-

говорів» О.І.Худяков називає також «договір ві-
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домчої позики». Він, зокрема, підкреслює: «Під ві-
домчою позикою нами мається на увазі конструкція, 

коли міністерство, відомство чи інший орган, що 

очолює ту чи іншу державну господарюючу систему, 

надає із своїх фондів гроші в кредит підвідомчому 

підприємству» [20, c.133]. Тобто, звідси однозначно 

зрозуміло, що автор даного твердження розглядає 
відносини відомчої позики як кредитні. 

Ми з цим цілком погоджуємося і можна було 

б далі цієї проблеми не розглядати, як би через де-

кілька сторінок після цього О.І.Худяков не став 

стверджувати протилежного: «Надання міністерст-

вом позики виражає собою акт розподілу держав-

ного грошового фонду шляхом кредитування. Від-

носини, що при цьому виникають, характеризу-

ються тим, що носять розподільний характер і опо-

середковують собою, висловлюючись мовою еко-

номічних понять, «рух вартості тільки в грошовій 

формі». Інакше кажучи, дані суспільні відносини 

як економічна категорія є фінансовими відносина-

ми» [20, c.137]. 

Ще в одному місці цієї ж монографії О.І.Ху-

дяков знову зазначає: «При наданні вказаних позик 

виникають відносини, для яких характерно насту-

пне: а) за своїм економічним змістом вони є креди-

тними (гроші надаються на умовах строковості і 
зворотності, тобто в якості позики); сторонами від-

носин є суб'єкти, пов'язані один з одним прямою 

адміністративною підпорядкованістю, а також та-

кими відносинами, де в ролі кредитора виступає 

орган державного управління (міністерство, відом-

ство, управління промислового об'єднання), що 

очолює певну господарську систему, а в ролі дебі-
тора - підвідомче йому підприємство; в) відносини 

обмежені рамками даної господарської системи, 

оскільки міністерство може надавати позику лише 

підвідомчим об'єднанням, підприємствам і госпо-

дарським організаціям; г) надання позик пов'язано 

з використанням централізованого (в межах даної 
системи) фонду грошових коштів, що перебувають 

в розпорядженні центру цієї системи і призначе-

ного для фінансування її потреб; д) позики носять 

цільовий характер і їх використання контро-

люється міністерством» [20, c.134]. 

Такий еклектизм О.І.Худякова у визначенні 
економічної природи відносин відомчої позики 

зумовлений ні чим іншим, як намаганням, на нашу 

думку, надати об'єктивним суспільним відносинам 

не об'єктивно наявного, а бажаного (!) звучання 

при побудові певних теоретичних конструкцій. В 

дійсності ж економічна природа відносин відомчої 
позики нічим не відрізняється від відносин держа-

вної позики в цілому. Між ними є різниця тільки в 

суб'єктному складі учасників правовідносин. Тоб-

то, це є не розподільні фінансово-економічні, а ек-

вівалентні кредитні відносини. Звідси і договір ві-
домчої позики є не фінансово-правовим, а кредит-

ним договором. Називати цей договір фінансово-

правовим означає не зміну його об'єктивної суті, а 

лише неадекватну кваліфікацію, що частіше всього 

на практиці веде до негативних наслідків. 

Нарешті, в якості ще одного прикладу фі-
нансово-правового договору О.І.Худяков називає 

договір державного кредитування [20, c.147]. Під 

державним кредитуванням в його найбільш зага-

льному виді О.І.Худяков розуміє «надання дер-

жавою в особі своїх фінансових органів грошей в 

борг будь-яким суб'єктам (юридичним особам і 
громадянам) з фондів, що належать до складу фі-
нансової системи цієї держави» [20, c.147]. Ми ціл-

ком поділяємо цю його позицію. Проте вважаємо 

методологічно хибним його твердження про те, що 

«кредитування в даний час... перетворюється в ос-

новний спосіб фінансування народного господарс-

тва» [20, c.147]. Тут змішані два якісно різних сус-

пільних відношення як за змістом, так і за їх еко-

номічною природою. 

Так, класичне державне кредитування - це 

надання з державних фондів грошових ресурсів 

будь-яким суб'єктам господарювання, в резуль-

татах діяльності яких держава особливо зацікав-

лена, на тих же принципах, що здійснюється і бан-

ківське кредитування. Однак конкретні умови дер-

жавного кредитування, як правило, вигідніші від 

банківського кредиту, який переслідує передусім 

комерційні цілі. Державне кредитування буває ві-
домчим, коли кошти надаються в борг з будь-якого 

відомчого фонду, наприклад, фонду Міністерства 

освіти України. Менш поширеною формою держа-

вного кредитування є бюджетний кредит, коли на-

дає гроші в борг той або інший бюджет. Врахову-

ючи правову природу та практику міжбюджетних 

правовідносин в Україні, а також те, що левова ча-

стка тієї частини ВВП, що перерозподіляється че-

рез бюджет, головним чином перерозподіляється 

через Державний бюджет України (до речі, анало-

гічна ситуація має місце і в інших державах) та 

осідає в ньому, слід зазначити, що, як правило, бю-

джетне кредитування має місце у взаємовідносинах 

між бюджетом вищого рівня, наприклад, центра-

льним бюджетом держави, який виступає в ролі 
кредитора, і бюджетом нижчого рівня, наприклад, 

обласним чи районним, що виступає у ролі позича-

льника бюджетних коштів з метою збалансування 

прибуткової та видаткової частин останньою. Крім 

того, державні кредити можуть надаватись також із 
спеціалізованих позабюджетних фондів, якщо пра-

вовий статус такого фонду дозволяє йому надання 
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таких позик. Наприклад, такими повноваженнями в 

Україні був наділений інноваційний фонд [18, c.8]. 

Державні кредити мають, як правило, ці-
льовий характер, у відповідності з умовами якого 

позичальник зобов'язаний використати кошти ви-

ключно на ті цілі, на які вони йому видані. Водно-

час державні кредити можуть мати і загальний ха-

рактер, проте в практиці цього методу кредитуван-

ня таке буває дуже рідко. Але в останньому випад-

ку позичальник має повне право використати оде-

ржані кошти на власний розсуд, не погоджуючи 

мети та умов їх застосування з кредитором. В та-

кому разі державний кредит майже повністю ото-

тожнюється з банківським кредитом. 

Державні кредити бувають відплатними, як 

звичайні комерційні кредити банків, і безвідпла-

тними. У першому випадку з позичальника бе-

реться плата за користування кредитом. Ця плата 

найчастіше іменується процентною ставкою і ви-

ражається у відсотках до суми основного боргу при 

наданні кредиту позичальнику. Якщо кредит без-
відплатний, то позичальник зобов'язаний поверну-

ти кредитору грошових коштів рівно стільки, скі-
льки одержав їх в борг. Але цей факт не змінює 

економічної природи кредитних відносин, тому що 

і тут не має місця факт розподілу грошових фондів, 

що є головною ознакою фінансів. 

В практиці людських взаємовідносин мають 

місце поряд із строковими також безстрокові кре-

дити, що надаються за принципом «повернеш, ко-

ли зможеш». У фінансовій же діяльності держави, 

особливо у її теорії, кредити завжди відзначаються 

строковим характером. Інакше надання безстроко-

вого кредиту означало б не що інше, як скрите фі-
нансування - тобто безповоротне надання коштів 

державою. Фінансування здійснюється з іншою 

метою, за іншими принципами, має іншу економі-
чну та правову природу, ніж кредитування. Еконо-

мічні відносини фінансування відзначаються одно-

значно розподільним характером і є за своєю при-

родою незворотніми, однобічними, на відміну від 

відносин кредитування. 

За тривалістю строку, на який видається кре-

дит, державні кредити поділяються на корот-

кострокові (як правило, до трьох місяців). серед-

ньострокові (строком до одного року) і довго-

строкові (строком понад один рік), хоч градація 

строків може бути змінена законодавцем і стати 

іншою. Найчастіше строком повернення держав-

ного кредиту встановлюється конкретна кален-

дарна дата. В тих же випадках, коли неможливо 

точно передбачити дату завершення відповідного 

обсягу робіт, потрібних державі, строком повер-

нення відповідного кредиту може бути наперед 

названий час завершення якоїсь господарської опе-

рації, наприклад, будівництва заводу, митного 

пропускного пункту тощо. 

Однак ми погрішили б проти істини, якби не 

відзначили, що в практиці державного креди-

тування, наперекір теорії, фактично має місце безс-

троковий державний кредит. Яскравим прикладом 

його в минулому і нині було і є списання боргів 

сільського господарства по державних кредитах як 

абсолютно безнадійних. Погашені таким чином 

державні кредити перестають бути кредитами за їх 

економічною та юридичною природою, оскільки 

перетворюються за своєю суттю у скрите фінансу-

вання. За будь-яких обставин кредитування має зво-

ротній характер, яким воно якісно відрізняється від 

фінансування, де виділені кошти не повертаються. 

Зазначимо при цьому, що термін «фінансу-

вання» нерідко вживається не тільки в безносе-

редньо адекватному, але й в значно ширшому зна-

ченні, що по суті означає будь-який спосіб забез-
печення будь-кого грошовими коштами. В літера-

турі, навіть у науковій, нерідко зустрічається, на-

приклад, вираз «фінансування шляхом кредиту-

вання» [20, c.147], хоч з наукової точки зору таке 

словосполучення абсурдне. Очевидно, як законо-

давцю, так і науковцям, практикам-правознавцям 

було б доцільно у зв'язку з цим підтримати неод-

норазові пропозиції окремих вчених і позначити 

той метод фінансової діяльності держави по розпо-

ділу грошових ресурсів державних фондів, який ми 

іменуємо фінансуванням, терміном «асигнування». 

Отже, і договір державного кредитування за своєю 

економічною природою і юридичним змістом є не 

фінансово-правовим, як це намагається довести 

О.І.Худяков, а кредитним договором.  

Висновки. Договори міжбюджетної позики, 

державного запозичення, відомчої позики та дер-

жавного кредитування є класичними, цивільно-

правовими договорами, тому і належать як за по-

переднім, так і за новим Цивільним кодексом 

України до цивільно-правової юрисдикції. Еконо-

мічна ж та юридична природа фінансових право-

відносин проявляється у їх розподільному характе-

рі. Тому вони не врегульовувались і не врегульо-

вуються диспозитивними методом. На них поши-

рюється виключно фінансово-правова юрисдикція. 
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Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків 

 

СТАНОВЛЕННЯ  СУЧАСНОГО  КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ  В  УКРАЇНІ  В  АСПЕКТІ  
РЕАЛІЗАЦІЇ  НАРОДОВЛАДДЯ  І  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРАВ  ЛЮДИНИ 

 

Постановка проблеми дослідження. Фе-

номен конституціоналізму в останні роки стано-

виться предметом ґрунтовного наукового аналізу 

в науковій літературі [1; 2; 6; 8; 13]. І це слушно, 

оскільки мова йдеться про соціальне явище, яке 

характеризує напрямок розвитку державотво-

рення і правотворення на пострадянському прос-

торі., втілення у вітчизняну політико-правову 

практику досягнень світового конституціоналіз-
му, нacaмперед європейського. 

Сьогодні в юридичній і політологічній лі-
тературі немає однозначного розуміння поняття 

конституціоналізму. В ній недостатньо акценту-

ється увага на взаємозв'язок конституціоналізму 

з правами людини і громадянина, конституціо-

налізму і народовладдя. А сьогодні ці питання є 

особливо актуальними в Україні в аспекті пропо-

зиції провести конституційну реформу. Беручи 

до уваги, що різні автори неоднозначно тлума-

чать поняття конституціоналізму і його елемент-

ний склад, об'єктивно виникає питання — що ж 

представляє собою сучасний український кон-

ституціоналізм, і чи є він в Україні взагалі? Toму 

є необхідність оцінити запропоновану конститу-

ційну реформу з точки зору забезпечення стабі-
льності конституційного ладу і новелізації фор-

ми правління. Важливо визначитись, в якій мірі 
припустимо враховувати зарубіжний конститу-

ційний досвід. Все це проблеми, які є актуальни-

ми не тільки на сьогодні, а й на майбутнє. Кон-

ституціоналізм є настільки ємкою політико-пра-

вовою категорією, що всі проблеми цього склад-

ного явища водночас неможливо вирішити. При 

цьому конституціоналізм — не статичне, а дина-

мічне явище, і кожний раз практика буде ставити 

все нові й нові проблеми, які необхідно буде ви-

рішувати з урахуванням змінюваних державно-

правових реалій в Україні, як і в інших країнах, 

що виникли та функціонують як суверенні дер-

жави на пострадянському просторі. 
Ступінь наукової розробки проблеми. 

Категорія конституціоналізму стала об'єктом 

ґрунтовного дослідження в останні роки фахів-

цями з конституційного права АЗ.Георгіца, 

В.М.Шаповал, Ю.М.Тодика, В.Ф.Погорілко, 

В.В.Речицький. Так, в роботі А.З.Георгіци „Тео-

ретико-методологічні проблеми сучасного кон-

ституціоналізму” (Чернівці, 2002) докладно про-

аналізовані основні теоретико-правові моделі 
конституціоналізму, принципи та конкретні фо-

рми сучасного конституціоналізму, тенденції 
розвитку сучасного українського конституціона-

лізму. В російській конституційно-правовій науці 
проблеми конституціоналізму аналізуються в ро-

ботах Ю.О.Тихомирова, С.А.Авак’яна, І.О.Кравця, 

Н.О.Бобрової, В.О.Лучина тощо. В роботах цих 

авторів-конституціоналізм розглядається як широ-

ке політико-правове явище, яке знаходиться в про-

цесі становлення і пов'язане з різними сторонами 

конституційно-правової дійсності. 
Мета статті полягає в тому, щоб розкрити 

процес становлення конституціоналізму в Україні 
через реалізацію принципу народовладдя і забезпе-

чення прав людини і громадянина в аспекті запро-

понованої конституційно-правової реформи. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Проблеми становлення в Україні конституці-
оналізму, прав людини, втілення ідеї народо-

владдя на сучасному етапі державотворення на 

пострадянському просторі є досить важливими і 
тісно між собою взаємопов'язаними. Актуаль-

ність цих проблем зумовлюється трансформа-

ційним етапом розвитку країн СНД переходом 

від тоталітарної до демократичної політичної 
системи, низкою питань, що накопичились в 

процесі становлення в цих країнах правової дер-

жавності та громадянського суспільства. 

Становлення в Україні конституціоналізму 

безпосередньо пов'язане із забезпеченням прав 

людини і громадянина. Конституція, весь лад 

суспільних відносин повинні бути спрямовані на 

права і свободи особи. При цьому категорія 

„конституціоналізм” є досить складною, і не зво-

диться лише до факту наявності у державі кон-



О.Ю. Тодика 

20                                           Науковий вісник Чернівецького   університету. 2003. Випуск  200 . Правознавство. 

ституції. Конституціоналізм - це не тільки вті-
лення на практиці конституційних приписів, а й 

висока політико-правова культура, і відношення 

до конституції різних суб'єктів права як до соціа-

льної цінності. Конституціоналізм як в теоретич-

ному, так і нормативно-правовому аспектах є 

відображенням найбільш базових відносин, а 

також досягнутої в суспільстві свободи та орга-

нізації влади в державі. Конституціоналізм в 

будь-якій формі свого прояву як політико-пра-

вова (конституційна) ідеологія, юридичне світо-

сприяння, політична і правова практика втілює 

досягнутий в суспільстві компроміс між інтере-

сами суспільства та особи, держави і громадяни-

на. Права і свободи людини і громадянина - візи-

тна картка конституціоналізму. 

Сучасний конституційний розвиток Украї-
ни ставить проблему переосмислення ролі кон-

ституційних норм та інститутів у формуванні 
правової системи. Безумовно, таке переосмис-

лення повинно враховувати як позитивний, так і 
негативний досвід конституційної історії Украї-
ни, результати світового конституційного розви-

тку, особливо європейського, який все більш ва-

гомо впливає на український конституційний 

процес. Про це свідчить й ініціатива Президента 

України змінити форму правління в Україні з 
президентсько-парламентської на парламентсь-

ко-президентську республіку. Конституціоналізм 

пов'язаний з правами людини, і рівень розвитку 

конституціоналізму можна і необхідно оцінюва-

ти по тому, в якій мірі основні права і свободи, 

закріплені в конституції, реально виконуються і 
гарантуються державою і суспільством. 

Слід враховувати, що еволюція українсь-

кого конституціоналізму включає в себе як етапи 

прогресивного розвитку конституційних ідей, 

норм, інститутів та їх втілення на практиці, на-

самперед щодо забезпечення прав людини і гро-

мадянина, так і періоди відкату, регресу в кон-

ституційних перетвореннях, повернення до авто-

ритарних методів реалізації публічної влади. То-

му намагання новелізувати текст діючої Консти-

туції України не повинно вести до звуження прав 

і свобод особи. Це б йшло в протиріччя із ст.22 

Основного Закону, яка встановлює, що консти-

туційні права і свободи гарантуються і не мо-

жуть бути скасовані, що при прийнятті нових 

законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існую-

чих прав і свобод. В ст. 157 Основного Закону 

закріплюється, що Конституція України не може 

бути змінена, якщо зміни передбачають скасу-

вання чи обмеження прав і свобод людини і гро-

мадянина. Ця проблема на сьогодні є вельми ак-

туальною і в аспекті того, чи обирати Президента 

України безпосередньо народом чи Верховною 

Радою. Обрання глави держави не народом, а 

парламентом може бути розцінене як звуження 

суб'єктивного права громадян України на участь 

у виборах, на формування органів влади. Тим 

більше, що ст. 71 Конституції встановлює, що 

вибори до органів державної влади (а Президент 

України є одноособовим органом влади) є пря-

мими. Конституційний Суд України, розглядаю-

чи цю справу, дійшов висновку, що обрання гла-

ви держави не народом безпосередньо, а Верхов-

ною Радою не буде порушенням Конституції. 
Становлення в Україні сучасного консти-

туціоналізму пов'язане з розвитком теорії і прак-

тики прав людини, врахуванням позитивного 

досвіду країн з усталеними демократичними тра-

диціями у забезпеченні прав і свобод особи. Пра-

ва людини мають універсальне значення, загаль-

ногуманістичний зміст. Національна правова си-

стема України, і насамперед її основа – Конс-

титуція, зорієнтована на міжнародні стандарти 

прав людини. Разом з цим, визнаючи, що права і 
свободи особи залежать від розвитку в цілому 

цивілізації, слід враховувати, що вони нacaмпе-

ред втілюють суттєві характеристики політико-

правової культури конкретного народу, економі-
чного укладу держави на відповідному етапі її 
розвитку. Ситуація з правами людини і громадя-

нина в Україні на сьогодні характеризується тим, 

що конституційне законодавство чітко зорієнто-

ване на західну доктрину прав людини. Мова 

йдеться насамперед про Загальну декларацію 

прав людини, Європейську конвенцію прав лю-

дини і основних свобод, про Міжнародний пакт 

про громадянські та політичні права, Міжнарод-

ний пакт про економічні, соціальні та культурні 
права. На цій базі в нашій державі йде станов-

лення конституціоналізму. Це дуже важливо з 
урахуванням європейського вибору України. 

Рецепція західної доктрини прав людини в 

систему сучасного українського конституціона-

лізму важлива не тільки для приведення україн-

ського законодавства у відповідність із загально-

демократичними цінностями, а й для реального 

вирішення проблем із забезпеченням прав люди-

ни і громадянина Конституція проголошує нові 
політико-правові і моральні засади державного 

та суспільного життя, в тому числі поділ влад, 

політичну, ідеологічну та економічну багатома-

нітність, верховенство права і Конституції, пря-

му дію конституційних норм. Особливе значення 

має ст.3 Конституції України, яка встановлює, 
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що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю, що права і сво-

боди людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Вперше в іс-

торії українського конституціоналізму на рівні 
Основного Закону встановлюється, що держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність, 

що утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов'язком держави. В сут-

ності в ст.3 Конституції закладена філософія 

Конституції, її гуманістична спрямованість, де-

мократичний вектор розвитку українського кон-

ституціоналізму на сучасному етапі державотво-

рення. Ця конституційна норма знайшла більш 

детальне закріплення в другій главі Конституції, 
присвяченій основним правам, свободам та обо-

в'язкам людини і громадянина. Аналіз станов-

лення та розвитку в Україні конституціоналізму 

на сучасному етапі є безпредметним і непродук-

тивним, якщо його не розглядати в аспекті реалі-
зації прав людини і громадянина Конституція у 

демократичній державі функціонально спрямо-

вана на забезпечення прав особи. 

На сучасному етапі державотворення в 

якості актуальних є проблеми забезпечення за-

конності. В.С.Ковальський обґрунтовано зазна-

чає, що „законність стає методом державного 

управління суспільством, основаним на демокра-

тії та єдності правотворчості й здійснення право-

вих норм” [5, с.27]. Відповідно, становлення і 
розвиток конституціоналізму в аспекті гаранту-

вання прав особи безпосередньо пов'язані із за-

безпеченням конституційної законності. В ст. 19 

Конституції встановлюється, що органи держав-

ної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов’язані діяти лише на підста-

ві, в межах повноважень та у спосіб, що перед-

бачені Конституцією та законами України. В 

сутності тут проявляється обмежувальна функція 

Конституції [11, с.77]. Вона проявляється в тому, 

що норми Конституції виконують роль обме-

ження безпідставного втручання держави в при-

ватне життя громадянина, в питання організації і 
функціонування громадських формувань, в тому 

числі політичних партій, релігійних організацій. 

Ця фyнкція проявляється і в тому, що Конститу-

ція як би обмежує законодавчу владу в її законо-

творенні, орієнтує Верховну Раду приймати за-

кони на основі конституційних приписів, а не 

навпаки. На це, зокрема, спрямоване і положення 

ч.3 ст.22 Конституції України, що при прийнятті 
нових законів або внесенні змін до чинних зако-

нів не допускається звуження змісту та обсягу 

існуючих прав і свобод. В західній конституцій-

ній доктрині є різні визначення поняття консти-

туції. Але в цих поняттях, як правило, підкрес-

люється, що конституція покликана обмежити 

державну владу. Так, М.Оріу, визначаючи Осно-

вний Закон як статут держави і нації, підкреслю-

вав, що цей статут повинен бути перепоною сут-

тєвого посилення уряду [7, с.583]. На думку Б. 

Шантебу, конституція - це „хартія, яка обмежує 

владу в межах держави і владу держави в межах 

суспільства” [14, с.121]. 

Обмежувальна функція Конституції Украї-
ни має суттєве значення з точки зору забезпе-

чення конституційної законності в організації і 
діяльності органів державної влади, прав людини 

і громадянина, забезпечення можливості реаліза-

ції громадськими організаціями, політичними 

партіями, підприємствами і установами своїх 

повноважень без надмірного втручання в їх дія-

льність державних інституцій. А сьогодні нерід-

ко деякі підприємства перевіряють десятки різ-
них комісій, що не дає їм можливості нормально 

працювати. Політико-правова практика України, 

як і інших країн СНД, свідчить, що далеко не 

завжди органи державної влади, в тому числі са-

мого високого рівня, діють в межах Конституції і 
законів. Про це свідчать і рішення Конституційно-

го Суду України по конкретним справам. Значні 
можливості порушення прав людини має парла-

мент України при прийнятті Державного бюджету 

на черговий рік. Це проявляється при визначенні 
розміру пенсій, розміру прожиткового мінімуму. 

Не виключена й практика звуження обсягу 

політичних прав громадян. Це можливо при про-

веденні конституційної реформи. Так, ст.71 Кон-

ституції України закріплює, що вибори до орга-

нів державної влади відбуваються на основі пря-

мого виборчого права. Представлені у Верховну 

Раду законопроекти про внесення змін до Кон-

ституції України пропонують обирати главу 

держави не народом безпосередньо, а парламен-

том. Таким чином, пряме виборче право в Кон-

ституції України залишається навіть тоді, якщо 

главу держави будуть обирати не громадяни без-
посередньо, а Верховна Рада, оскільки народу 

залишаються такі форми безпосереднього воле-

виявлення як вибори народних депутатів Украї-
ни та участь у всеукраїнському референдумі. Але 

ж це право звужується, оскільки Президент 

України буде обиратися парламентом (якщо така 

модель конституційної реформи буде прийнята). 

При цьому буде звужене право як всього народу, 

так і кожного громадянина України, який володіє 

виборчим правом. 
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В сутності така модель виборів глави дер-

жави йде в протиріччя із положеннями ст.5 Кон-

ституції України, що народ є першоджерелом 

влади. Соціологічні дослідження підтверджують, 

що громадяни не підтримують позицію про об-

рання Президента України парламентом. Вибори 

- це демократичний інститут демократичної дер-

жави і суспільства. Тому говорити з одного боку 

про становлення в Україні сучасного конституці-
оналізму на демократичних засадах, а з іншого – 

про позбавлення права народу на обрання глави 

держави не логічно. Така конституційна новела 

не дуже "вписується" в конституційну характе-

ристику України як демократичної, правової 
держави. Позбавлення права громадян України 

обирати главу своєї держави не є демократич-

ним. І на цьому акцентують увагу багато полі-
тичних сил, в тому числі в парламенті. До того ж 

Президент України Л.Д. Кучма вважає, що саме 

народ повинен обирати главу держави [4]. Таким 

чином, проблеми конституціоналізму, прав лю-

дини і громадянина, народовладдя тісно між со-

бою взаємопов'язані, так же як і реалізація на 

практиці обмежувальної функції Конституції і 
забезпечення законності в діях державних орга-

нів, особливо вищого рівня. 

Дехто в якості аргументу, що главу держа-

ви слід обирати парламентом, вказує, що в бага-

тьох країнах Західної Європи є така практика. 

Але кожний народ має свої традиції, історію, до-

свід державного будівництва. Відповідно, пере-

несення будь-якої доктрини (західної або схід-

ної) в правову практику будь-якої держави до-

сить не проста проблема. Будь-які намагання ре-

цепції нових для суспільства і держави принци-

пів, цінностей, конституційних моделей прире-

чені на невдачу, якщо при цьому не враховують-

ся менталітет народу, історичні традиції держа-

вотворення, багатовіковий уклад політичного та 

господарсько-економічного життя народу, особ-

ливості правової системи. Те, що може плідно 

"працювати" в одних державах, не завжди може 

давати позитивний результат в інших. 

Принцип народовладдя є основоположним 

принципом конституційного ладу України. Згід-

но ст.5 Конституції право визначати та змінюва-

ти конституційний лад в Україні належить ви-

ключно народові і не може бути узурповане дер-

жавою, її органами або посадовими особами. 

Якщо в ст. 1 Основного Закону закріплено, що 

Україна демократична, правова держава, то слід 

сьогодні думати не про звуження реалізації 
принципу народовладдя, а його розширення. Зо-

крема, із конституційно-правової дійсності май-

же зникла практика проведення всенародного 

обговорення найбільш важливих законопроектів, 

що мало місце за радянських часів. Так, Закон 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

має особливе значення для кожного, він неодно-

разово змінювався, але жодного разу не був 

предметом всенародного обговорення. За тих 

часів була чітка система публікацій стенограм 

сесій Верховної Ради України, і кожен громадя-

нин міг ознайомитися із позицією депутата, за 

якого він голосував, в цілому оцінити ситуацію 

по питанням, які розглядав парламент. Сьогодні 
цього немає. А гласність роботи парламенту, в 

тому числі й через опублікування стенограм се-

сій, – це й становлення конституціоналізму, су-

часної політико-правової культури громадян. 

Застосування „брудних” виборчих технологій, 

адміністративного ресурсу на виборах [9] не до-

помагає ні становленню народовладдя, ні кон-

ституціоналізму на демократичних засадах. 

Звуженням реалізації змісту принципу на-

родовладдя є намагання ввести суто пропорційну 

систему виборів до Верховної Ради України. 

Громадяни будуть голосувати не за конкретного 

кандидата в народні депутати, а за відповідну 

політичну партію. А розташування кандидатів по 

багатомандатному окрузі від політичної партії 
буде визначати керівництво партії. 

Якщо звуження політичних прав громадян 

може бути проведене шляхом новелізації тексту 

Конституції України, то фактичне звуження ін-

ших видів основних прав і свобод громадян має 

місце через відсутність їх належної гарантовано-

сті. Це стосується насамперед соціально-еконо-

мічних прав особи. А.З.Георгіца правильно за-

значає, що "формальне закріплення прав і свобод 

навіть в умовах розвинутої правосвідомості, пра-

вової культури ще не означає їх безумовного до-

тримання" [2, с.23]. Сьогодні ж немає підстав го-

ворити, що в Україні висока правова культура на-

селення, посадових осіб та розвинута правосвідо-

мість [10]. Тим більш немає підстав вважати, що 

права і свободи належним чином гарантовані. 
Висновки. Наяву достатні підстави вважа-

ти, що в Україні йде процес становлення консти-

туціоналізму на демократичних засадах, врахо-

вуючи закріплення в Конституції України осно-

воположних ідей світового конституціоналізму, в 

тому числі народовладдя, республіканської фор-

ми правління, пріоритету прав особи, політичної, 
економічної та ідеологічної багатоманітності, 
поділу влад, верховенства права тощо. Але з дру-

гого боку ці принципи, конституційні ідеї досить 

складно входять в політико-правову практику 
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України. Тому немає підстав вважати, що в на-

шій державі вже сформований конституціона-

лізм, що відповідає зразкам країн з усталеними 

демократичними традиціями. Зусилля державних 

інституцій і громадянського суспільства повинні 
бути спрямовані на те, щоб положення Консти-

туції України втілювалися в життя, щоб не було 

ситуації, коли Конституція сама по собі, а життя 

саме по собі. Важливо досягти мети, щоб форма-

льна Конституція становилася реальною, щоб 

між ними не було того розриву, який має місце 

насьогодні, особливо щодо прав людини. 
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УКРАЇНСЬКІ  КОНСТИТУЦІЙНІ  ПРОЕКТИ  ЄВРОПЕЙСЬКОГО  ЗРАЗКА  ХІХ –  

ПОЧАТКУ  ХХ  СТ.  ПРО  КОЛО  ПРАВ  І  СВОБОД  ЛЮДИНИ  І  ГРОМАДЯНИНА:  

ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ  АНАЛІЗ 

 

Постановка проблеми. В аспекті розвитку 

інституту прав і свобод людини і громадянина 

Україна у розглядуваному періоді пройшла 

шлях, який вже був відомий світовій історії і 
практиці, оскільки вів родовід від американської 
і французької революцій кінця ХVIІІ ст. Особли-

вістю цього періоду, було те, що з самого його 

початку національне конституційне мислення в 

значній мірі еволюціонізувало на власному ґрун-

ті. На відміну від інших європейських держав в 

Україні ознаки конституціоналізму як державно-

правової практики з’явилися набагато раніше 

конституційних концепцій як ідейно-політичного 

вчення. У добу національного відродження з’я-

вилась низка конституційних проектів, які відпо-

відали тогочасним вимогам теорії і практики єв-

ропейського конституціоналізму. Тому ретро-

спективний аналіз цих документів з точки зору її 
значення для вирішення проблеми прав і свобод 

людини і громадянина у наші дні була і залиша-

ється важливим завданням вітчизняної консти-

туційно-правової науки. 

Ступінь наукової розробки проблеми.  
Розглядуваній проблематиці присвячені чимало 

монографічних праць, наукових і публіцистич-

них статей правознавців, істориків, політологів. 

Підготовлені ці роботи з різних, часом діаметра-

льно протилежних платформ праворозуміння, 

політичних і ідеологічних уподобань, справжніх 

документальних (наприклад [1], [2], [9]), і суто 

компілятивних засад. На схвальну оцінку заслу-

говують зокрема колективна монографія енцик-

лопедичного характеру “Мала енциклопедія ет-

нодержавознавства” [5], наукові дослідження 

О.М.Мироненка [6, 7], стаття О.П.Реєнта [8] та 

ін. Із зазначених причин добування істини в до-

слідженні конституційного аспекту прав і свобод 

людини і громадянина зазначеного періоду, з 
одного боку, полегшується, оскільки накопчена 

значна сума знань, введена до наукового вжитку 

чимала частина документальних першоджерел, а 

з іншого, - різкий контраст політико-правових 

підходів, неоднозначність оцінок, надмірна емо-

ційність, своєрідна ейфорія авторів, що суттєво 

ускладнює, гальмує, а іноді і фальсифікує істо-

рію вітчизняного конституційного процесу, не 

дає змоги розпочати справді наукове усвідом-

лення проблеми [6, с.4; 7, с.6]. Ось чому на пер-

ший план висувається проблема аналізу конститу-

ційних проектів вказаного періоду з точки зору 

обставин їх виникнення, відповідності західним 

прототипам, авторства і практичного впливу на 

еволюцію державно-правових інститутів України.  

Мета статті полягає  у змістовному аналізі 
вітчизняних конституційних проектів ХІХ – по-

чатку ХХ ст. як явища світової політико-право-

вої культури та розкритті їх значення для розви-

тку конституційного інституту прав і свобод лю-

дини і громадянина в сучасній Україні. 
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. У добу відсутності національної державності 
вітчизняна конституційна ідеологія і практика 

еволюціонізували як на власному ґрунті так і під 

сильним впливом французької та американської 
революції, розроблених їх провідниками числен-

них декларацій прав і свобод людини, появи чис-

ленних конституцій у першій половині ХІХ ст. у 

багатьох країнах світу. 

Провісниками національних конституцій-

них ідей цього періоду не безпідставно вважають 

авторів “Історії русів”* - першої пам’ятки новіт-

ньої вітчизняної політико-правової думки, яку 

ще називають Декларацією прав української на-

ції, та рішучого противника кріпосництва і ста-

нового поділу суспільства письменника, педаго-

га, громадського діяча, І.П.Котляревського. Пра-

вничих праць І.П.Котляревський не залишив, але 

в своїх літературних творах та окремих листах до 

офіційних  і приватних осіб він ставив у епіцентр 

своєї системи “простолюдину” як носія і “спо-

живача” прав [6, с.29; 11, с.377-378]. 

Важливе значення у майбутній долі Украї-
ни мало поява перших політичних організацій, 

головною метою яких було проведення суспіль-

но-політичних реформ, здобуття незалежності 
для українських земель, розвиток духовності. 
Під впливом західних ідей поширюється масонс-

тво**. Зокрема, членами масонської ложи “Лю-

бов до істини” (Полтава) були Іван Котляревсь-

кий та В.Лукашевич, який намагався створити 

“Малоросійське товариство” з метою відірвати 

Україну від Росії. Масони були також авторами 
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політичних проектів утворення союзу незалеж-

них слов’янських держав, брали активну участь у 

декабристському та польському повстанському 

рухах [9, с.38; 10, с.594]. 

В Україні існували і декабристські органі-
зації. Так, “Південне товариство” (1821-1825рр.) 

мало свої філії у військових частинах Василько-

ва, Тульчина, Кам’янця. В Конституції Павла 

Пастеля, яку він називав Державним Законом, 

передбачалося радикальна соціальна програма: 

скасування кріпосного права, наділення селян 

землею, перетворення всіх у власників. В ній та-

кож обґрунтовувалась необхідність запрова-

дження загальнодемократичних прав і свобод: 

недоторканність особи, рівноправ’я, свобода со-

вісті, слова, зборів і т.д. Громадяни отримували 

рівні права на правосуддя, доступ до державної 
служби. Встановлювалася рівність усіх народів 

Росії. Проте, політичну незалежність – тільки 

Польщі [3, с.258]. 

Цей програмний документ декабристів для 

України у певній мірі був новітнім піонерським 

проектом конституційних перетворень, хоча, на 

думку М.Драгоманова, більшість українських 

декабристів “не мали почуття національної сві-
домості” [6, с.30]. 

Інша декабристська організація – “Північ-

не товариство” (1821-1825рр.) обстоювала феде-

ративний принцип побудови Росії як конститу-

ційної монархії. Найбільш характерні риси кон-

ституційного проекту, складеного Микитою Му-

равйовим, були: 1) проголошення народу єди-

ним джерелом верховної влади. Влада у майбу-

тній оновленій Росії повинна була будуватися на 

широкому представництві усіх громадян в ор-

ганах центральної та місцевої влади; 2) вимога 

рівності прав й обов’язків усіх громадян, ска-

сування усіх станів і чинів. “Усі руські” прого-

лошувалися рівними перед законом. Майбутнє 

суспільство вбачалося автору проекту як грома-

дянське, а усі його члени – повноправними і з 
правом власності, заснування громад і товариств, 

недоторканністю особи, житла, власності, свобо-

дою совісті, слова, пересувань, правом на право-

суддя та суд присяжних. 

Зауважимо, що декабристський рух не мав 

сильного впливу на українське суспільство. 

Для українців значно більший інтерес ста-

новили варіанти проектів конституцій Сло-

в’янських Сполучених Штатів (без Росії), авто-

ром яких став Г.Ю. Андрузький. Перші два про-

екти були написані ще в 1846-1847рр. Останній 

варіант, вилучений у Андрузького під час обшу-

ку вже на засланні в Петрозаводську (березень 

1850р.). “Начерки Конституції Республіки” пере-

гукуються з народницькими конституціями. 

Особлива увага приділена питанням самовряду-

вання. Основою суспільного життя визначається 

община, що об’єднує понад 2 тис. сімейств. У 

документі чітко проводиться принцип виборнос-

ті органів влади, зроблена часткова спроба ви-

значення та розподілу законодавчих, виконавчих 

і судових функцій того чи іншого органу тощо 

[9, с.44-52]. Водночас в “Начерках...” не знай-

шлося місце правам і свободам громадян, що 

швидше за усе є свідченням незавершеності да-

ного проекту. 

Творцем першого конституційного проек-

ту, який наближався до європейських зразків, 

справедливо називають Михайла Драгоманова. 

Він розробив конституційний проект перетво-

рення Російської імперії на децентралізовану фе-

деративну державу – “Проэктъ основаній устава 

украинского общества “Вольный союзъ” – “Ві-
льна спілка” (1884р.). Вихідними пунктами були 

ідеї громадянських свобод, а також децентралі-
зації. Драгоманов на перше місце ставить: “А. 

Права людини і громадянина... Б. Самовряду-

вання”. До основних прав людини і громадянина 

автор проекту відносить: недоторканність тіла 

для ганебних покарань і смертної кари; недотор-

канність особи і житла для поліції без судової 
ухвали; недоторканність приватних листів і теле-

грам; свобода вибору місця проживання і занять; 

недоторканність національності (мови) у приват-

ному і публічному житті; свобода совісті (віри і 
невіри) і будь-якого публічного богослужіння та 

обрядів; свобода слова, друку, театрів і навчання; 

свобода зборів, звернень і заяв; свобода громад і 
товариств; право носіння зброї, право цивільного 

і кримінального позову проти посадових осіб і 
установ за незаконне порушення інтересів особи; 

право опору незаконним діям чиновників; рів-

ність усіх у громадянських правах і обов’язках 

[9, с. 53]. Усі ці права і свободи автор тлумачив 

як “політичну свободу”, хоча індивідуальні права 

висував на перше місце. До цього додамо, що у 

п.3 автор говорить про активне (для осіб, які до-

сягли 21 року) та пасивне (25-річний вік) вибор-

че право, а також про право виборців складати 

накази для своїх обранців [9, с. 54-55].  

Щодо самоврядування, то автор конститу-

ційного проекту пропонує оригінальну систему не 

місцевого самоврядування у чистому вигляді, а 

поєднання самоврядування і певної централізації, 
виборності та призначення. На думку Драгомано-

ва, саме забезпечення громадянських прав і само-

врядування створить необхідні умови для політич-
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ного, економічного, культурного розвитку не тіль-

ки українського народу, де з українства створюєть-

ся “Вільна спілка”, а й “іноплемінних колоній”. 

На початку ХХ ст. у Росії з’явилось багато 

конституційних варіантів перетворення імперії. 
Більшість авторів виступали за унітарну консти-

туційну монархію з наданням свободи націона-

льним мовам, право на національне культурне 

самовизначення, зокрема України, але у складі 
єдиної і неподільної Росії. Лише дехто з авторів 

міркували дещо інакше: професор Московського 

університету Степан Фортунатов обстоював ідею 

американського федералізму, а Максим Ковалев-

ський – обґрунтовував повну автономію націона-

льних територій, і зокрема України [9, с. 41]. 

Активно включився в обговорення консти-

туційних питань у Росії видатний український 

вчений і майбутній державний діяч Михайло 

Грушевський, який у травні 1905р. виклав проект 

майбутнього конституційного ладу в Російській 

імперії у статті “Конституційне питання і україн-

ство в Росії”. Головними конституційними ідея-

ми проголошувалися: децентралізація держави з 
наданням місцевостям широкої національної чи 

територіальної автономії; парламентське прав-

ління без застосування прямих виборів до зако-

нодавчого органу; розподіл влади не лише за 

класичною горизонтальною схемою (законодав-

ча, виконавча, судова), а й по вертикалі (у регіо-

нах вся повнота влади належить обраним шля-

хом всезагального, прямого, безпосереднього і 
таємного голосування національно-територіаль-

ним сеймам, у центрі – парламенту, сформова-

ному сеймом – один депутат від чотирьох членів 

сейму; чітке визначення державного характеру 

національних окраїн, їх територій, прав і свобод 

людини і громадянина) [6, с.36]. На жаль, ці 
конструктивні пропозиції М,Грушевського були 

практично нездійсненні за тогочасних умов Ро-

сійської імперії. 
У вересні 1905р. Націонал-радикальне 

крило українського руху запропонувало свій 

проект конституційного проекту – Основний за-

кон “Самостійної України” Спілки народу украї-
нського, складеного від імені Української народ-

ної партії її лідером М.Міхновським. Даний про-

ект містив 118 статей, які визначали територію 

“нової України” (одна єдина, нероздільна вільна 

самостійна Україна від Карпатів по Кавказ, тобто 

включаючи Дон і Кубань, населенні вихідцями з 
України); її устрій як союз вільних і самоврядних 

земель, громад; проголошували виключний су-

веренітет українського народу [9, с. 60-66]. Сто-

совно інституту прав людини, проект містив ряд 

статей, які обмежували економічні права “чужи-

нців” (згідно зі ст.5 націоналізація землі від чу-

жинців відбиралася без відшкодування, а відпо-

відно до ст.8 чужинці не мали права приватної 
власності на землю); однак усі інші – особисті, 
політичні, культурні права гарантувалися і захи-

щалися державою (ст.10-20). Чи не вперше на 

конституційному рівні регламентувалися питан-

ня набуття, утримання та позбавлення українсь-

кого громадянства (ст.10-11). 

Отже, на початку ХХ ст. в Україні окрес-

лилися два напрямки у конституційному розвит-

кові-народницько-федеративний та консерватив-

но-державницький. Перший був пов’язаний на-

самперед з Михайлом Грушевським і був досить 

популярним в Україні; другий – з Миколою Міх-

новським і проходив стадію становлення [9, с. 43].  

Досить плідною виявилася конституційна 

практика періоду визвольних змагань 1917-

1920рр. Як пише О.М.Мироненко, Україна у 

1917р. разом з Російською і Австро-Угорською 

імперіями переступила поріг тривалої стадії роз-
витку еволюційного конституціоналізму й уві-
рвалась у його революційний, радикально-демок-

ратичний період 1905-1907рр [7, с.5]. Вражає 

кількість прийнятих нормативних документів 

конституційного характеру – чотири Універсали 

Української Центральної Ради, закони про вибо-

ри, про основи тимчасового управління в Украї-
ні, про громадянство, про герб і прапор, про но-

вий адміністративний поділ України, про суд і 
судочинство; Закон про тимчасовий державний 

устрій України П.Скоропадського, гетьманські 
ухвали про цензові вибори, впровадження нової 
системи місцевого управління, Державний сенат; 

Статут Української Національної Ради ЗУНР, її 
прокламації, тимчасовий основний закон про 

державну самостійність українських земель, за-

кон про Виділ Української Національної Ради; 

декларації і універсали Директорії, інші її акти, 

аналогічні актам Центральної Ради, тощо [1]. На 

окрему увагу заслуговує Конституція УНР від 29 

квітня 1918р., яка за своїм змістом відповідала 

основним законам європейських і американських 

держав. Звичайно, тут йдеться тільки про небі-
льшовицькі конституційні акти. У будь-якому 

разі згадані вище документи разом з проектами 

Основного державного закону УНР, розроблено-

го комісією на чолі з А.Ніковським у 1920р., 

проектами конституцій О.Ейхельмана, С.Дніст-

рянського та ін., слід вважати складовою части-

ною національної конституційної думки і прак-

тики, у тому числі і в сфері прав людини. 
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Після Жовтневого перевороту 1917р. в Пе-

трограді, що ліквідував центральний російський 

уряд, керівництво Центральної Ради (була ство-

рена 17 березня 1917р.) обрало шлях організації 
української держави. Фактичний відрив від Росії 
законодавчо зафіксував ІІІ Універсал, оголоше-

ний 20 листопада 1917р., що став першим актом 

конституційного характеру Української держави. 

У цьому документі було записано: “Віднині 
Україна стає Українською Народною Республі-
кою. До Установчих зборів України вся власть 

творити лад на землях наших, давати закони й 

правити належить нам, Українській Центральній 

Раді, й нашому правительству – Генеральному 

Секретаріатові України”. Тим же Універсалом 

передбачалося широка програма політичних та 

соціально-економічних перетворень. Були про-

голошені такі демократичні принципи, як: сво-

бода слова, друку, віросповідання, зборів, недо-

торканності особи. Відмінено смертну кару. Пе-

редбачалося скасування приватної власності на 

землю, яка ставала власністю всього народу і 
надавалася без викупу. Впроваджувався 8-годин-

ний робочий день, право робітничого контролю в 

промисловості [9, с. 73-75]. 

Згодом зовнішні та внутрішні обставини 

зумовили прийняття 9 січня 1918р. ІV Універса-

лу, в якому проголошувалась самостійність і не-

залежність України. В ньому акцентувалася ува-

га на проблему федеративного зв’язку з колиш-

ньою Російською імперією, на необхідність укла-

дання миру з центральними державами, а також 

якнайшвидшого прийняття Конституції. Але, як 

відомо, через воєнні події, вибори до Установчих 

зборів були проведені тільки у квітні й не по всій 

Україні. За час, що минув після ухвалення ІV 

Універсалу, парламентська комісія під орудою 

А.Степаненка підготувала проект нової Консти-

туції. 29 квітня 1918р. після обговорення на засі-
данні Малої Ради був ухвалений “Статут про 

державний устрій, права і вольності Української 
Народної Республіки (Конституція УНР)”. Не-

зважаючи на те, що не вистачило часу на промуль-

гацію та оголошення Основного Закону України і в 

силу цього не набрав правової чинності, він, безпе-

речно, залишився історико-правовим документом 

доби Української держави 1917-1920 р.р. 

Як засвідчує аналіз тексту “Статуту про 

державний устрій, права і вольності УНР” [2, с. 

49-61]., Конституція УНР готувалася на зразок 

демократичних основних законів Європи та 

США. Вона проголошувала принципи розподілу 

влади та захисту прав і свобод людини і грома-

дянина. Після розділу І “Загальні постанови”, 

розміщувався розділ ІІ “Права громадян Украї-
ни” (ст. 7-12). За громадянами України визнава-

лися усі конституційні свободи, а національним 

меншостям надавалося право національно-

персональної автономії. Зокрема, не допускалось 

подвійне громадянство. Кожен громадянин УНР 

мав змогу вийти з громадянства за власною за-

явою до Уряду. Позбавляти громадянських прав 

громадянина можна було тільки за постановою 

Суду Республіки. Громадянська і політична пра-

воздатність і дієздатність починалися з 20 років. 

Ст.12 проголошувала рівність громадян УНР не-

залежно від статі, віри, національності, освіти, 

майнового і податкового становища. Забороня-

лось у офіційних актах і діловодстві вживати на-

зви будь-яких титулів. Жодна людина не могла 

бути затримана на території України без рішення 

суду (ст.13). Смертна кара, катування і всі інші 
дії, що принижують людську гідність, скасовува-

лись (ст.14). Проголошувалась недоторканість 

особи, її житла і листування (ст.ст.15-16). У стат-

тях 17, 18, 20, 21 Конституції проголошувались 

(із застереженнями, вказаними в законах) свобо-

ди слова, друку, право на об’єднання в організа-

ції, на страйки, на зміну місця перебування, на 

участь у державному і місцевому управлінні че-

рез активне і пасивне виборче право, за винятком 

божевільних.  

Як бачимо, Конституція УНР передбачала 

широке коло прав і обов’язків громадянина для 

тогочасного періоду. І це не випадково, адже, 

Центральна Рада приймала Конституцію як перс-

пективний документ, як своєрідний заповіт, бо до-

бре усвідомлювала свою приреченість [4, с. 70]. 

Паралельно з останнім засіданням Центра-

льної Ради у Києві відбувся з’їзд хліборобів – 

землевласників, на якому делегати з’їзду одного-

лосно обрали генерала Павла Скоропадського 

гетьманом України. У ніч з 29 по 30 квітня його 

прибічники захопили усі державні інстанції й 

найважливіші об’єкти. Розпочався другий період 

української державності – монархічний [4, с. 72; 

9, с.85]. Цього ж дня були оприлюднені “Грамота 

до всього Українського Народу” та “Закони про 

тимчасовий державний устрій України”, які ста-

ли правовими основами діяльності гетьманату. В 

“Грамоті...” серед основних заходів, що пропо-

нувалися П.Скоропадським, були такі: “Права 

приватної власності як фундаменту культури і 
цивілізації поновлюються повною мірою. І всі 
розпорядження колишнього Українського уряду, 

а також тимчасового російського уряду скасову-

ються й анулюються. Поряд з тим будуть вжиті 
заходи по вилученню у крупних землевласників 
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земель за їх дійсною вартістю для наділення зе-

мельними ділянками малоземельних селян. Вод-

ночас будуть твердо забезпечені права робітни-

чого класу. Особлива увага буде звернена на по-

кращення правового становища та умов праці 
залізничників, які у винятково важких умовах ні 
на мить не кидали свою відповідальну роботу. 

На економічному фінансовому полі поновлю-

ються повна свобода торгівлі і відкривається 

широкий простір приватному підприємництву та 

ініціативі” [1, с. 101]. 

Проте, як показала подальша практика, 

Скоропадський дотримувався тільки проголоше-

них у “Грамоті” прав приватної власності та по-

вної свободи щодо зробленню купчих по купівлі-
продажу землі. На папері залишилась обіцянка 

про наділення земельними участками малоземе-

льних хліборобів. Спеціальний розділ “Права й 

обов’язки українських козаків і громадян” був 

включений до “Законів про тимчасовий держав-

ний устрій України” від 29 квітня 1918р. Але 

аналіз показує, що у цьому розділі насамперед 

робиться наголос не на правах, а на обов’язок 

населення захищати режим, сплачувати податки і 
мито та відбувати інші повинності. Правителі 
Української держави виступили піонерами у за-

провадженні небувалого обліку населення (заве-

дення домових книжок для реєстрації осіб, що 

мешкали у даному приміщенні). Та найгрубіше 

порушення прав людини – прав власника – від-

бувалося при реквізиції продовольства у селян, а 

також коней та знаряддя для військових потреб. 

Реквізувалися автомобілі, мотоцикли, бензин, 

вози, кінська амуніція, білизна, чоботи, одежа, 

зброя, ліки та інше майно [5, с. 189-190]. 

У період збройної боротьби з гетьманатом 

П.Скоропадського в грудні 1918р. до влади в 

Україні прийшла Директорія УНР. Головні про-

грамні завдання Директорії були викладені в її 
Декларації від 26 грудня. Нагадаємо, що деякі 
дослідники вважають цей документ “тимчасовою 

конституцією”. У цій Декларації, крім стандарт-

них гасел типу робітничий контроль, боротьба з 
спекуляцією, “кращі форми соціальних реформ, 

що досягалися світовою трудовою демократією”, 

“національне примірення і дружнє об’єднання 

трудової демократії українських земель”, особ-

ливе значення мало те, що Директорія проголо-

сила себе верховною “владою”, уповноваженою 

“силою і волею трудящих класів України”, а та-

кож підтвердження факту своєї тимчасовості. 
Зазначалося, що влада в УНР повинна належати 

тільки класам працюючих – робітникам і селя-

нам [4, с. 88-89].             

Конституювання даної форми української 
державності випало на долю Конгресу трудового 

народу України наприкінці січня 1919р. Делегати 

на Конгрес обиралися за куріальною системою: 

від селян – 377, робітників – 118 і “трудової ін-

телігенції” – 33. Крім того, Всеукраїнський з’їзд 

залізничників був представлений 20 і Всеукраїн-

ський з’їзд поштовиків 10 делегатами. Конгрес 

ухвалив “Універсал Трудового Конгресу” та 

прийняв “Закон про форми влади в Україні”. По-

зитивне значення останнього полягало у тому, 

що він фактично уперше з моменту проголошен-

ня УНР – 3 листопада 1917р.- у формі закону ви-

значав засади державного ладу і все – таки набув 

чинності. Принциповий характер мали рішення 

про створення тимчасової верховної влади Собо-

рної України, виходячи з акту злуки УНР та ЗУ-

НР. Згідно з вищезгаданим законом ЗУНР було 

перейменовано в західну область УНР із засте-

реженням повної автономії [4, с. 90; 9, с. 90].   

Проблема конституційного забезпечення 

державного будівництва висунулась на перший 

план у другій половині 1920р. Комісія на чолі з 
А.Ніковським розпочала свою роботу 1 вересня. 

Однак перебіг подій залишив цей важливий істо-

ричний документ лише як пам’ятку доби Дирек-

торії. Між тим аналіз цього проекту є надзвичай-

но суттєвим. Основний державний закон Україн-

ської Народної Республіки складався з 10 розді-
лів і 158 артиклів, тобто статей. Так, артикулом 6 

він передбачав можливість федеративного уст-

рою України. А відповідно до артикула 4 був за-

кладений етнографічний принцип при визначенні 
території Української держави: “територію Укра-

їнської Держави складають: Київщина, Волинь, 

Поділля, Херсонщина, Таврія, Катеринославщи-

на, Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та 

Слобожанщина, а рівно всі інші землі, що їх в 

більшості заселяє український народ”. Чи не 

найдокладніше в проекті Конституції регламен-

туються права та обов’язки громадян. Цьому пи-

танню присвячений ІІІ розділ і 41 артикул, або 

четверту частину Основного Закону. Передусім 

13 і 14 артикули регулювали порядок набуття 

громадянства; 15 артикул проголошував рівність 

усіх перед законом; 18 – вів мову про забезпе-

чення особистої вольності громадян; 19 і 20 – 

фіксували норми про те, що карне переслідуван-

ня і вимір кари провадиться тільки на підставі 
закону; 21 і 22 – брали під захист подружнє жит-

тя та зрівнювали у правах церковний та грома-

дянський шлюби; 23 – проголошував недотор-

канність житла; 24 і 25 – встановлював дні від-

починку та свободу віросповідання; 27 – дозво-
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ляв свободу вибору місця проживання; 29 – був 

присвячений праву вільного вибору професії; 31 

і 32 артикули регламентували питання навчання, 

науки і наукових досліджень; 33 – стверджував 

свободу слова, друку та листування; 34 – містив 

припис про свободу преси; 35 – проголошував 

таємницю листування й кореспонденції; 36 – на 

найвищому юридичному рівні брав під захист 

людське життя, її працю та здоров’я. Згідно з 40 

артиклем держава брала на себе охорону інтеле-

ктуальної праці. 43 і 44 артикули ставили під за-

хист закону приватну та земельну власність. 

Відповідні артикули (47, 48) фіксували право 

громадян на заснування спілок і товариств, на 

внесення петицій. Артикул 52 припускав можли-

вість тимчасового припинення окремих прав на 

час надзвичайного стану. Артикули 49, 50 вста-

новлювали обов’язки громадян: бути вірними 

державі, шанувати законну владу та виконувати 

її накази, платити податки, збори та нести всі 
тягарі та повинності, обов’язок несення військо-

вої служби. Нарешті, артикул 53 встановлював, 

що іноземці користуються усіма правами, крім 

політичних [9, с. 95-102].  

З наукової точки зору на особливу увагу 

заслуговує проект Конституції УНР професора 

Київського університету О.Ейхельмана. На жаль, 

цей проект майже без обговорення був відкину-

тий комісією А.Ніковського, хоча деякі з сфор-

мульованих ним положень використовувались 

при доопрацюванні “Основного державного за-

кону УНР”. Головними підвалинами проекту 

О.Ейхельмана були принцип народного сувере-

нітету і принцип федералізму. Перший передба-

чав запровадження референдуму, другий – поря-

док внесення змін до Конституції, а також для 

вирішення питань звичайного законодавства. Все 

це ґрунтувалося на гаслі автора проекту “Держа-

ва для народу. Народ – початок фундаменту, 

держава – завершення цього”. Влада при цьому 

поділялась фактично не на три класичні, а на 

п’ять гілок: 1) верховна, установча; 2) законода-

вча; 3) виконавча; 4) судова; 5) контрольна. Про-

ект Основного закону досить докладно (іноді 
навіть занадто) визначав статус громадянства 

УНР; особисті права й обов’язки громадян, які 
відповідали головним демократичним вимогам 

того часу. Проте, містилися в ньому певні супе-

речливі приписи. Зокрема, § 317 не дозволяв ро-

бити ніяких перешкод для розвитку культури 

національних меншин. А в іншому (§ 316) під-

креслювалося, що громадянин, який хотів би 

звернутися до державної установи не українсь-

кою мовою, мав би мати власного перекладача. 

На мітингах і зібраннях потрібно було проголо-

шувати промови тільки українською мовою. Не 

треба, мабуть, доводити, що такі норми скасову-

вали попередні норми про особисті права і сво-

боди людини [5, с. 227-228]. 

Отже, в українських конституційних прое-

ктах ХІХ – початку ХХ ст. широко закріплюва-

лися права і свободи людини і громадянина. У 

цьому плані проекти вітчизняних основних зако-

нів не поступалися тогочасним конституціям за-

рубіжних країн. Однак, майже всі вони залиши-

лися нереалізованими. Причин тут багато. Усі 
вони лежали у площині двох чинників – зовніш-

нього і внутрішнього. Щодо зовнішнього, так це 

характерна для української історії проблема полі-
тичної орієнтації, тобто “орієнтації на зовнішні 
сили”. Що ж стосується внутрішнього чинника, то 

це вибір пріоритетів. Як правило, лідери України 

віддавали перевагу прав нації, а не прав людини [4, 

с. 70-71]. Ми повністю поділяємо таку точку зору.  

Висновки. Отже, політико-правовий ана-

ліз українських конституційних проектів розгля-

дуваного періоду в аспекті прав і свобод людини 

і громадянина дозволяє зробити такі висновки. 

По-перше, конституційні проекти першої поло-

вини ХІХ ст. знаменували собою початок нового 

важливого етапу в становленні вітчизняного кон-

ституціоналізму. Провісниками національних 

конституційних ідей цієї доби можна вважати 

авторів “Історії русів”, яку не без підстав нази-

вають Декларацією прав української нації. Друга 

хвиля конституціоналістського руху в Україні 
пов’язано з конституційними проектами Г.Ю. 

Андрузького. По-друге, фундатором суто україн-

ської національної конституційної думки і прак-

тики, творцем першого конституційного проекту, 

який наближався до європейських зразків, можна 

вважати М.Драгоманова. По-третє, наступна 

хвиля національної конституційної думки і прак-

тики припадає на бурхливі революційні події по-

чатку ХХ ст. З-поміж багатьох конституційних 

проектів цього періоду виділяються власні прое-

кти М.Грушевського і М.Міхновського. По-чет-

верте, конституційна практика періоду визволь-

них змагань 1917-1920рр. була чи не найбагат-

шою з точки зору нормативних документів, в 

яких проголошувалось широке коло прав і сво-

бод людини і громадянина. І хоча їм не судилося 

реалізуватися, усе ж їх слід вважати складовою 

частиною скарбниць національної конституцій-

ної думки і практики. Накопичений досвід роз-
глядуваного періоду, однозначно показує, що без 
наступності у правових інститутах надзвичайно 

складно створити конституційну ідентичність 
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нації і народу, який усвідомив би себе як україн-

ський народ і зберіг прихильність правовим і 
конституційним ідеалам.  
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ОСОБЛИВОСТІ  ПРОЦЕДУРИ  ВНЕСЕННЯ  ЗМІН  ДО  КОНСТИТУЦІЇ  УКРАЇНИ 

 

Постановка проблеми. Конституція не 

може не реагувати на зміни, що постійно відбу-

ваються у суспільстві, тому до будь-якої консти-

туції рано чи пізно вносяться зміни. Динаміка 

суспільного і державного життя неминуче поро-

джує необхідність приведення Основного Закону 

у відповідність до нових умов, вимагає заміни 

або скасування застарілих норм. Та така заміна 

обов’язково має відбуватися тільки за законодав-

чо передбаченим порядком. Тому є нагальна по-

треба, принаймі в науковому плані, звернутися 

до аналізу процедури внесення змін до Консти-

туції України. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питання правової природи Конституції в останні 
роки було предметом дослідження таких вчених як 

С.Авакьяна, А.Георгіци, О.Кутафіна, В.Лучіна, 

В.Погорілка, П.Стецюка,  Ю.Тодики, О. Фрицько-

го, М.Шаповала, Б.Ебзеєва [3]. 

Мета статті  - зробити спробу визначити ос-

новні процедури внесення змін до Конституції 
України та охарактеризувати правову природу за-

конів про внесення змін до Конституції України. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Світовій теорії та практиці конституціоналі-
зму відомі такі способи   зміни конституції: вне-

сення доповнень до існуючого тексту, скасуван-

ня певних статей і перегляд тексту. Можна виді-
лити два способи інкорпорування доповнень до 

тексту конституції. Перший (він ще має назву 

європейський) передбачає, що в разі, коли при-

ймається нова стаття, стара вже не діє, вилуча-

ється з тексту конституції і замінюється на нову, 

тобто відбувається заміна частин конституції. 
Цей спосіб найбільш розповсюджений. Другий 

варіант, американський,  полягає в тому, що кон-

ституція є цілісною і неподільною, з неї нічого 

вилучати не можна, а всі поправки приєднуються 

до основного тексту. Тобто, формального ви-

ключення тих норм, які припинили свою дію, не 

відбувається. Для того, щоб визначити, які по-

ложення конституції діють, а які ні, необхідно 

спочатку ознайомитися з її основним текстом, а 

потім з усіма поправками. На нашу думку, цей 

спосіб має свої переваги, оскільки дозволяє про-

стежити хід історичного конституційного розви-

тку даної країни. Скасування певних статей може 

також відбуватись шляхом прямої вказівка про ви-

ключення з тексту конституції певної статті. В  

Розділі ХІІ Конституції України "Внесення змін до 

Конституції" зазначено, що зміни вносяться шля-

хом прийняття закону. 

Більш радикальною формою зміни консти-

туції є її перегляд. За змістом розділу ХІІІ Кон-

ституції України, новий Основний Закон не може 

бути прийнятий, хоча може бути здійснена реві-
зія (прийняття нової редакції) чинного. Характе-

рно, що у вітчизняній юридичній практиці реві-
зія звичайних законів здійснюється шляхом при-

йняття, по суті, нового за змістом закону, поіме-

нованого „закон про внесення змін” до попере-

днього. На думку В.Шаповала, непрямо припу-

щена можливість і встановлена форма прийняття 

нової Конституції в її ст.5, згідно з якою право 

визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні належить виключно народові. „У такому 

словосполученні дієслово „визначати”, - звертає 

увагу автор, -  може трактуватися лише як таке, 

що позначає дію, котра ще не відбулася. Адже на 

сьогодні конституційний лад України вже визна-

чено чинною Конституцією, яка до того ж була 

прийнята парламентом. Тому, за смислом цито-

ваного припису (ст.5 Конституції – прим.авт.), 

конституційний лад народом може бути визна-

чений лише через відповідний спосіб прийняття 

або затвердження нового Основного Закону” [8, 

с.5]. В теорії права акти про внесення змін до 

конституції, як правило, класифікуються як кон-

ституційні закони. Чинним законодавством 

України такий вид законів не передбачено. 

Як бачимо усі способи зміни конституції 
зводяться до того, що перегляд конституційних 

положень здійснюються у більш ускладненому 

порядку. Не є винятком і Конституція України. 

Зокрема, можна виділити такі риси процедури 

внесення змін до Основного Закону України. 1. 

Особливий суб’єкт права ініціативи конститу-

ційного перегляду. Як правило, суб’єктами права 

ініціативи внесення змін до конституції є ті, що й 

у законодавчому процесі. У багатьох країнах 

право ініціювати розгляд змін до конституції 
мають не окремі члени парламенту, а певна ви-

значена їх частина. В Україні – це не менше  тре-

тини народних депутатів України від конститу-

ційного складу Верховної Ради України, а зако-

нопроект про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ 
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вноситься не менш як двома третинами від кон-

ституційного складу Верховної Ради України.  

Право ініціювати у парламенті розгляд змін до 

конституції належить також главі держави. Ін-

шим суб’єктам права законодавчої ініціативи 

(Кабінет Міністрів України, Національний банк 

України) такого права не дано.  

2. Наявність застережень щодо можливості 
внесення змін до Конституції України. Жорст-

кість багатьох конституцій знаходить своє відо-

браження у змісті встановлених ними застере-

жень, які тією чи іншою мірою зумовлюють мо-

жливість внесення до них змін. Такі застережен-

ня можна поділити на кілька груп. 

А. Застереження, які стосуються змісту по-

ложень конституції. Вони спрямовані на захист 

конституційного ладу, прав і свобод людини і 
громадянина,  на забезпечення стабільності кон-

ституції. Уперше незмінність конкретного поло-

ження була передбачена у Франції: актом 1884 р. 

тогочасна конституція цієї держави була допов-

нена застереженням, згідно з яким республікан-

ська форма правління не може бути предметом 

перегляду [11, с.109]. Зокрема, до Конституції 
України не можуть бути внесені зміни, які пе-

редбачають скасування чи обмеження прав і сво-

бод людини і громадянина, спрямовані на лікві-
дацію незалежності чи на порушення територіа-

льної цілісності України (ст.157). Разом з тим, 

такі застереження не означають неможливість 

внесення змін до Розділу ІІ Конституції України 

(„Права, свободи і обов’язки громадян”). Згідно 

зі ст. 22 Конституції України права та свободи 

людини і громадянина не є вичерпними. Тобто 

для їх розширення ніяких перепон немає. Мож-

лива і зміна території України. Таке питання, згі-
дно зі ст.73 Конституції України, вирішується 

виключно всеукраїнським референдумом. 

Б. Застереження, які стосуються часу вне-

сення змін. Вони мають на меті забезпечити пра-

вопорядок у суспільстві, злагоду і спокій в умо-

вах, які самі по собі викликають соціальне на-

пруження і є необхідними для успішного подо-

лання складних для держави і суспільства обста-

вин. Згідно зі ст.157 Конституції України, вона 

не може бути змінена в умовах воєнного або над-

звичайного стану. 

В. Застереження у зв’язку з організацією 

роботи парламенту. В Болгарії пропозиція щодо 

застереження ревізії конституції розглядається 

парламентом не раніше ніж через два місяці піс-

ля її внесення, а в Молдові рішення щодо ревізії 
має бути ухвалене парламентом не раніше ніж 

через шість місяців після внесення відповідної 

пропозиції [12]. Відповідно до ч.2 ст.158 Консти-

туції України Верховна Рада України протягом 

строку своїх повноважень не може двічі змінювати 

одні й ті самі положення Конституції України. 

Г. Застереження стосовно неприйнятих 

змін. Згідно зі ч.1 ст.158 Конституції України 

законопроект про внесення змін до Конституції 
України, який розглядався Верховною Радою 

України, і закон не був прийнятий, може бути 

поданий до Верховної Ради України не  раніше 

ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цьо-

го законопроекту. Водночас ч.2 ст.156 Конститу-

ції України передбачено, що повторне подання 

законопроекту про внесення змін до Розділів І, 
ІІІ  і ХІІІ цієї Конституції з одного й того самого 

питання можливе лише до Верховної Ради Укра-

їни наступного скликання. 

3. Попередній конституційний контроль 

законопроектів. Коло суб’єктів ініціювання по-

переднього конституційного контролю, як пра-

вило, набагато обмежене від кола суб’єктів на-

ступного контролю. В Україні – це єдиний 

суб’єкт – Верховна Рада України. Як зазначає  

Конституційний  Суд  України у своєму Рішенні 
у справі за конституційним поданням Президен-

та України щодо офіційного тлумачення поло-

жень частини другої статті 158 та статті 159 Кон-

ституції України (справа щодо внесення змін до 

Конституції України) [13], він надає висновок 

щодо відповідності  законопроектів про внесення 

змін до Конституції України вимогам статей 157 

і 158 Конституції  України відповідно до поло-

жень статті  159 Конституції України виключно 

Верховній Раді України. Отже, тільки Верховна  

Рада України може звернутись до Конституцій-

ного Суду України з питань надання такого ви-

сновку. Проте форма цих звернень потребує за-

конодавчого врегулювання, про що було і зазна-

чено у вказаному Рішенні.  
За юридичними наслідками попередній 

конституційний контроль може бути обов’язко-

вим або консультативним. У Конституції Украї-
ни чітко це питання не врегульовано. Згідно зі 
ст.150 Основного Закону України, обов’язкови-

ми для виконання є рішення Конституційного 

Суду України. Але ж актами Конституційного 

Суду України є не тільки рішення. В даному ви-

падку ми підтримуємо думку П.Мартиненка, 

який вважає, що поняття „рішення”, яке вжива-

ється у ст.150 Конституції України, є родовим, 

тобто стосується усіх питань реалізації Конститу-

ційним Судом України повноважень, передбачених 

цією статтею, у тому числі і дачі висновків у випа-

дках, передбачених Конституцією [14, c.31]. 
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Обов’язковість висновків Конституційного Суду 

України щодо відповідності законопроекту про 

внесення змін до Конституції України статтям 

157 і 158 є важливою гарантією додержання 

встановленого порядку внесення змін до Основ-

ного Закону та його стабільності.  
4. Особлива процедура внесення змін. По-

рядок внесення змін до конституції можна поді-
лити на певні етапи. Перший етап – це утворення 

установчих зборів, проведення референдуму або 

організація роботи парламенту за відповідною 

процедурою. Інколи має місце поєднання цих 

організаційних форм: наприклад, діяльність пар-

ламенту чи установчих зборів поєднується із ре-

ферендумом. Другий етап – це особлива проце-

дура внесення змін, зокрема, це – прийняття змін 

кваліфікованою більшістю голосів, повторне 

схвалення прийнятих змін, розведеність прийн-

яття змін у часі. 
 Особливістю багатьох конституцій є те, 

що вони встановлюють неоднаковий порядок 

внесення змін до різних розділів, частин, глав 

або навіть положень. Не є винятком і Конститу-

ція України. З погляду процедури внесення змін 

до Конституції України її положення можна по-

ділити на дві частини. Перша частина - положен-

ня розділів ІІ, IV-XII, XIV,XV. Процес розгляду і 
прийняття закону про внесення змін у зазначені 
вище розділи, аналізуючи ст.155 Конституції 
України, можна поділити на два етап. Перший 

етап – це обговорення і попереднє схвалення за-

конопроекту більшістю від конституційного 

складу Верховної Ради України. Схвалення зако-

нопроекту ще не означає його прийняття і є лише 

попереднім актом, що свідчить про позитивне 

ставлення до законопроекту більшості народних 

депутатів. Воночас, таке схвалення законопроек-

ту не виключає можливості подальшого внесен-

ня в нього змін і доповнень. Остаточне рішення 

стосовно законопроекту приймається Верховною 

Радою України на другому етапі. Схвалений за-

конопроект  вважається прийнятим, якщо  на на-

ступній черговій сесії Верховної Ради України за 

нього проголосувало не менш як дві третини від 

конституційного складу Верховної Ради України. 

Оскільки чергові сесії Верховної Ради України 

відбуваються два рази на рік і між сесіями є пе-

рерва, то встановлений Конституцією порядок 

дає можливість народним депутатам більш ґрун-

товно вивчити законопроект і визначити своє 

ставлення до нього [15, с.340]. 

 Друга частина - положення Розділу І („За-

гальні засади”), Розділу ІІІ („Вибори. Референ-

дум”) та Розділу ХІІІ („Внесення змін до Консти-

туції України”). В ці розділи Конституція вста-

новлює ще більш складний порядок внесення 

змін: законопроект подається до Верховної Ради 

України Президентом або не менш як двома тре-

тинами від конституційного складу парламенту, 

та приймається кваліфікованою більшістю – 

двома третинами від конституційного складу па-

рламенту. Прийняття закону про внесення змін 

до Конституції Верховною Радою України ще не 

означає визнання його чинним законом. Наступ-

ний крок – він має бути затверджений всеукраїн-

ським референдумом і тільки після цього набу-

ває чинності. Право призначати референдум з 
питань зміни Конституції України згідно п.6 

ст.106, ст.156  Основного Закону належить Пре-

зиденту України. 

У Висновку Венеціанської комісії по прое-

кту Конституції України, який було затверджено 

Конституційною комісією 11 березня 1996 року, 

рекомендується уникати можливостей зміни 

Конституції шляхом референдуму, оскільки цією 

демократичною процедурою можна легко зло-

вживати з популістською метою. Тому питання, 

які можуть стати предметом народної ініціативи, 

необхідно точно визначити, виключити можли-

вість внесення конституційних поправок у такий 

спосіб [16, c.115]. У зв’язку з цим справедливе 

зауваження В.Мусіяки про те, що на референдум 

не можна виносити порядок внесення змін і до-

повнень до Основного Закону. В діючій Консти-

туції України зазначено, що зміни в розділи І, ІІІ, 
ХІІІ вносяться так: дві третини депутатів голосу-

ють на сесії Верховної Ради України за поправку 

до Конституції (чи це ініціює сам Президент), тіль-

ки після цього проводиться референдум [17]. 

5. Промульгація й офіційне оприлюднення. 

Процедура прийняття   Верховною  Радою  

України  законів  про внесення змін до Консти-

туції України,  визначена розділом  XIII  Основ-

ного  Закону України, і не передбачає окремого 

порядку підписання та оприлюднення таких за-

конів. Є підстави вважати, що на них розповсю-

джується загальний порядок. Альтернативою 

промульгації та офіційного оприлюднення є вето 

глави держави. Вето (від лат. veto – забороняю) в 

широкому значенні – це заборона певного рі-
шення у письмовій чи усній формі уповноваже-

ним на те органом чи особою. У конституційно-

му праві вето – передбачений основним законом 

акт, який зупиняє або не допускає набуття чин-

ності відповідними нормативно-правовими акта-

ми, як правило, законами. Термін „вето”, як пра-

вило, не вживається в конституціях і має харак-

тер наукової категорії.  Водночас він вживається 
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для позначення відповідних повноважень прези-

дента в основних законах Португалії, Туркменіс-

тану, України та деяких інших держав. Зокрема 

п.30 ч.1 ст.106 Конституції України встановлено, 

що Президент України має право вето щодо при-

йнятих Верховною Радою України законів з насту-

пним поверненням їх на повторний розгляд Верхо-

вною Радою України (так зване відкладальне вето).  

Відповідно до загального правила, об’єк-

том вето не можуть бути закони про внесення 

змін до конституцій. Це пов’язано з тим, що по-

правки після набрання чинності стають інтегра-

льною частиною основного закону, який у теорії 
характеризується як акт первинної, установчої 
влади. При цьому внесення змін до конституції, 
як правило, більш складний процес, ніж подо-

лання вето, і тому повторний розгляд поправок 

не має сенсу. Тому в більшості країн глава дер-

жави об’єктивно повинен підписати й оприлюд-

нити будь-який закон про внесення змін до кон-

ституції [18, c.54]. 

У Конституції України питання про наяв-

ність права вето Президента України щодо зако-

нів про внесення змін до Конституції прямо не 

вирішене. Зокрема, у Розділі ХІІІ „Внесення змін 

до Конституції України” таке право не передба-

чене. Водночас Конституція  України  не містить 

застережень щодо неможливості здійснення Пре-

зидентом України права вето стосовно будь-яких  

законів, прийнятих Верховною Радою України,  

в  тому  числі  законів про внесення змін до Кон-

ституції України.  Право вето Президента Украї-
ни було фактично визнано Конституційним Су-

дом України. Так у резолютивній частині Рішен-

ня по справі щодо права вето на закон про вне-

сення змін до Конституції України [19], Консти-

туційний Суд України визнав такі, що відповідає 

Конституції України здійснене Президентом 

України право вето щодо прийнятого Верховною 

Радою Закону України „Про внесення змін до 

статті 98 Конституції України” із поверненням 

його на повторний розгляд Верховної Ради Укра-

їни. Але з цього питання суддею Конституційно-

го Суду України Савченком М.Д. було викладено 

окрему думку, положення якої заслуговують на 

увагу. Зокрема, він звертає увагу на те, що по-

перше,  за своєю правовою природою норматив-

но-правовий акт про внесення змін до Конститу-

ції України відрізняється від законів, які при-

ймаються Верховною Радою України. По-друге, 

Основний Закон України визначає вичерпний 

перелік підстав, за наявності яких Конституцію 

України не може бути змінено. Обов’язок конт-

ролю за відповідністю законопроекту статтям 

157 і 158 покладено на Конституційний Суд 

України. У зв’язку з вищевикладеним, процедура 

прийняття законів не розповсюджується на акти 

про внесення змін до Конституції України і на-

кладення Президентом України вето на такий акт 

є перевищенням його конституційних повнова-

жень. Оскільки так глава держави фактично ви-

знає помилковим наданий Конституційним Су-

дом України висновок і позбавляє його будь-

якого сенсу [20, c.10]. „Право вето Президента 

України, - як відзначає М.Шаповал, -  визнане за 

Рішенням (зазначене вище Рішення – прим. авт.) 

Конституційного Суду України стосовно лише 

тих законів про внесення змін до Конституції 
України, порядок прийняття яких визначений її 
(Конституції – прим. авт.) ст.155” [21, с.106]. 

Висновки. Визначений Основним Законом 

України порядок внесення змін до Конституції 
України є самостійною парламентською проце-

дурою, що виключає можливість застосування 

при розгляді законопроектів про внесення змін 

до Конституції України інших конституційних 

положень. Але в зв’язку з тим, що на законодав-

чому рівні не здійснено класифікації законів, 

важко розмежувати процедури прийняття „зако-

ну” і „закону про внесення змін в Конституцію 

України”. Існує потреба також у прийнятті спе-

ціального закону, який би більш детально визна-

чав процедуру прийняття таких законів. Певним 

чином Конституційний Суд України  своїм Рі-
шенням зв’язав законодавця, оскільки фактично 

визнав право вето Президента України на закони 

про внесення змін до Конституції України. 
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ПРЕЦЕДЕНТ  ТЛУМАЧЕННЯ  ПРАВОВОЇ  НОРМИ  В  ДІЯЛЬНОСТІ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО  СУДУ  УКРАЇНИ 

 

Постановка проблеми. Протягом останніх 

років у науці конституційного права України 

дискутується питання щодо можливості визнан-

ня за Конституційним Судом України правотво-

рчої функції. Методологічні підходи, вироблені 
ще радянською правовою доктриною щодо не-

можливості визнання актів судових органів в 

якості джерел права, потребують наукового пе-

реосмислення, оскільки не в повній мірі відпові-
дають новим правовим реаліям української дер-

жавності. Сьогодні ставлення до актів, які вида-

ються органами судової влади, докорінно зміни-

лося. Посилення ролі судової практики в держа-

вах романо-германського права є наслідком про-

цесу зближення двох основних правових систем, 

який у сучасному порівняльному правознавстві 
одержав назву “конвергенція” [2, с.9-10]. У той 

час як у країнах загального права, у тому числі і 
у США, значення закону піднялося до рівня, 

який він має у країнах, що належать до романо-

германської сім’ї правових систем, у країнах Єв-

ропейського континенту спостерігається тенден-

ція до визнання судового прецеденту в якості 
субсидіарного джерела права. Спільною рисою 

сучасних правових систем стає рух від судового 

прецеденту до прецедентів тлумачення.   

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Оскільки питання про можливість визнання пре-

цедентного характеру рішень Конституційного 

Суду України пов’язане з питанням про правову 

природу рішень Конституційного Суду України, 

можна виділити такі позиції як вітчизняних, так і 
російських науковців щодо правової природи 

рішень Конституційного Суду: 1) рішення Кон-

ституційного Суду про відповідність Конституції 
України законів держави, правових актів Верхо-

вної Ради, актів Президента України та Кабінету 

Міністрів України, правових актів Верховної Ра-

ди Автономної Республіки Крим або їх окремих 

положень є складовою частиною поточного за-

конодавства і за ознаками ієрархії (субординації) 
передують законам, тобто займають місце після 

Конституції України (Є.Євграфова [7, с.67] та 

ін.). Є.Євграфова, крім вищезазначених рішень 

Конституційного Суду, пропонує вводити до 

складу національного законодавства також рі-
шення Суду про офіційне тлумачення Конститу-

ції України і за їх місцем у системі національно-

го законодавства розглядати їх як такі, що пере-

дують законам, іншим правовим актам [7, с.68]. 

Рішення Суду про офіційне тлумачення  законів 

України, на думку вченої, посідають таке ж міс-

це, як і закони. Іншими словами, акти конститу-

ційного тлумачення розглядаються вченими як 

результат виконання Конституційним Судом 

України законодавчої функції.  
2) Заперечення здійснення Конституцій-

ним Судом України законодавчої функції та ква-

ліфікація прийнятого Конституційним Судом 

рішення як специфічного судового прецеденту, 

що підкреслює його правотворчі (законотворчі), 
а не законодавчі можливості (Малишев Б. [9, 

с.12], Скакун О. [13, с.28 - 29], Тесленко М. [14, 

с.278 – 279, 291], Шевчук С. [19, с.47] та ін.). Ак-

центуючи увагу на тому, що згідно з положення-

ми Конституції України  1996 р. і Закону  про 

Конституційний Суд України 1996 р., Конститу-

ційний Суд не може змінювати норму, яка ним 

тлумачиться, вчені О.Скакун та М.Тесленко зве-

ртають увагу на те, що рішення Конституційного 

Суду України про скасування нормативного акта 

об’єктивно породжує нові права та обов’яз-ки 

учасників суспільних відносин: скасовуючи нор-

му, суд фактично створює нову норму, дія якої 
поширюється на невизначене коло осіб. Тому ця 

частина судової практики, на думку вчених, є не 

тільки джерелом права, а й судовим прецеден-

том, обов’язковим для виконання у такій формі 
до моменту законодавчого закріплення парламе-

нтом [13, с.29; 14, с.282-283, 289-290]. Б.Мали-

шев і С.Шевчук, розглядаючи рішення Консти-

туційного Суду України щодо офіційного тлума-

чення Конституції та законів України, а також 

рішення, якими встановлюється неконституцій-

ність законів та інших правових актів як акти 

правотворчості, вказують на квазіпрецедентний 

характер цих рішень [9, с.12; 19, с.47 - 48].  

3) Заперечення віднесення рішень Консти-

туційного Суду про офіційне тлумачення поло-

жень Конституції України та законів України 

(Тихий В. [15, с.42 - 43], Шаповал В. [18, с.114 - 

115]), а також рішень щодо конституційності за-

конів та інших правових актів (Кутафін О. [8, 

с.222 - 224]) до актів правотворчості. Вчені роз-
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глядають рішення Конституційного Суду про 

офіційне тлумачення норм Конституції або кон-

кретного закону в якості інтерпретаційного акта, 

змістом якого є роз’яснення вже існуючої норми, 

а не створення нової. Виходячи з того, що Кон-

ституція України не передбачає автентичного 

тлумачення ні її положень, ні законів України, В. 

Тихий пропонує розглядати офіційні тлумачення 

Судом положень Конституції України та законів 

України як вищий вид тлумачення порівняно з 
тлумаченнями, що здійснюються іншими держа-

вними органами, посадовими та службовими 

особами [15, с.44]. 

Дана стаття має на меті обговорення пи-

тання про роль судового прецеденту в системі 
джерел права з позиції порівняльного правознав-

ства і, зокрема, враховуючи, що правова система 

України крокує до романо-германської правової 
сім’ї, питання про роль прецеденту тлумачення 

як різновиду прецедентного права в діяльності 
Конституційного Суду України. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Судовий прецедент, відігравши історичну 

роль у формуванні і розвитку правових систем 

загального права, поступово змінює своє стано-

вище в системі джерел права [2, с.9]. Так, амери-

канський учений В. Бернхем указує на існування 

двох видів прецедентного права в США: 1) зага-

льного права; 2) прецедентного права, яке інтер-

претує чинні закони [20, p.39]. Відмінність між 

ними полягає у тому, яке місце їм відводиться в 

системі джерел американського права. На думку 

вченого, якщо загальне право є окремим джере-

лом законотворення, незалежним від чинних  

законів, то прецедентне право, яке інтерпретує 

чинні закони, в ієрархії джерел права займає міс-

це самого закону. В.М. Шаповал відносить до 

прецедентного права Великобританії, по-перше, 

судові рішення, які авторитетно сформулювали і 
проголосили норми загального права і які скла-

дали першооснову прецедентного права, а, по-

друге, судові рішення, пов’язані з тлумаченням 

статутного права, коли завдання судді теоретич-

но обмежується з’ясуванням змісту норм парла-

ментського акта, а практично судді шляхом тлу-

мачення статутів створюють право [17, с.38 - 39]. 

Вчена І.Ю.Богдановська судові рішення, які 
пов’язані з тлумаченням статутів, відносить до 

прецедентів тлумачення, вказуючи на те, що в 

правовій літературі країн "загального права" не-

має єдиного погляду з приводу того, чи відноси-

ти прецеденти тлумачення до прецедентного чи 

статутного права [2, с.8]. Головна відмінність 

прецеденту тлумачення від "чистого" прецеденту 

полягає в тому, що він базується на законі. А.Б. 

Венгеров вказує на те, що прецеденти тлумачен-

ня правових норм виникають в процесі тлума-

чення правових норм судовими органами чи самим 

законодавчим органом і відрізняються від судових 

прецедентів своєю орієнтацією на логічні пробле-

ми змісту того чи іншого закону, на його окремі 
аспекти, на процедуру запиту і т. і. [4, с.421].  

Сьогодні в державах “загального права” 

спостерігається тенденція до збільшення кілько-

сті статутів (у Великобританії) та кодексів (у 

США законодавство має більш кодифікований 

вигляд оскільки, на відміну від Англії, судові та 

інші державні органи в США набагато менше 

пов’язані традиціями загального права). Амери-

канський учений В. Бернхем піддає сумніву дум-

ку про те, що США є країною загального права, 

пояснюючи це тим, що така думка давала б під-

стави вважати, що превалюючою формою права 

є загальне право тоді, як з початку ХХ ст. і прак-

тично до 1930-х років тривав процес "творення 

законодавчих актів", так звана "Епоха законода-

вчих актів" [20, p.48]. Однак, як зазначає М.М. 

Марченко, незважаючи на те, що закони, які 
приймаються парламентами держав системи за-

гального права, відіграють важливу роль, не вар-

то забувати, що вже в процесі підготовки і при-

йняття парламентських актів завжди враховуєть-

ся прийняті судові рішення і що в процесі засто-

сування права саме судді, а не хто-небудь інший 

офіційно оцінюють практичне значення актів 

парламенту [11, с.118].  

Джерела романо-германського права ма-

ють свої особливості, які пов’язані, з одного бо-

ку, з концепцією закону в країнах цієї сім’ї пра-

вових систем, суть якої полягає у пріоритеті за-

кону перед усіма іншими джерелами права, а з 
іншого боку, з невизначеним і внутрішньо супе-

речливим статусом прецеденту в системі романо-

германського права. Ця невизначеність і супере-

чливість виявляється у визнанні судового преце-

денту в якості джерела права в одних країнах 

романо-германської сім’ї правових систем і не-

визнанні в інших. Серед країн цієї правової сім’ї, 
в яких юридична сила і нормативний характер 

судових рішень не лише визнається, але і закріп-

люється (забезпечується) в законодавчому по-

рядку, можна назвати Іспанію, Швейцарію, Пор-

тугалію, Турцію та ін. [11, с.105; 6, с.104]. Так, 

наприклад, в Іспанії судова практика, яка базу-

ється на рішеннях Верховного суду Іспанії, фор-

мує так звану "загальну правову доктрину" 

("doctrinal legal"). Її порушення, відповідно до 

закону, є однією з підстав оскарження судових 
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рішень до Верховного суду [6, с.104]. Іншу групу 

утворюють країни, в яких прецедент як результат 

правотворчої діяльності судів законодавчо не 

закріплений, тобто формально не визнається, а 

фактично існує і застосовується (ФРН, Данія, 

Греція, Італія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та 

ін.) [10, с.58]. Як справедливо зазначає М.М. Ма-

рченко, відсутність законодавчого закріплення та 

забезпечення місця і ролі прецедентів у системі 
інших джерел романо-германського права, їх за-

конодавче замовчування або ж формальна юри-

дична заборона правотворчої діяльності судів у 

тих чи інших країнах не сприяє усвідомленню реа-

льної важливості прецедентів у континентальному 

праві та узагальненню відповідної правотворчої та 

правозастосовчої практики судів [11, с.106].  

В Україні про судовий прецедент ні Кон-

ституція, ні законодавство України не згадують. 

Водночас є значна кількість нових наукових роз-
робок українських учених, в яких переглядається 

значення судового прецеденту в сучасних умо-

вах, у тому числі і в діяльності Конституційного 

Суду України. На нашу думку, рішення Консти-

туційного Суду України щодо офіційного тлума-

чення Конституції та законів України, а також 

рішення Суду, якими скасовуються нормативно-

правові акти або окремі їх положення відносять-

ся до джерел права України. Ми виходимо з не-

обхідності розмежування офіційного тлумачення 

Конституції України та законів України, метою 

якого є саме офіційне тлумачення цих актів, та 

тлумачення Конституції України, законів Украї-
ни та інших актів, яке здійснюється Конститу-

ційним Судом України при вирішенні питань про 

конституційність законів та інших правових ак-

тів або окремих їх положень, метою якого є пра-

вильне вирішення конкретного питання про їх 

відповідність Конституції України, оскільки без 
тлумачення Конституції України, як і законів 

України, неможливо визначити конституційність 

закону чи іншого правового акта або окремих їх 

положень. Важлива відмінність між цими видами 

тлумачення, крім того, що вони слугують різній 

меті, полягає також у тому, що в процесі розгля-

ду Конституційним Судом справи про офіційне 

тлумачення Конституції України та законів 

України приймається рішення, в якому, як у мо-

тивувальній, так і у резолютивній частині тлума-

чаться (роз’яснюються) положення Конституції 
України або законів України. Тлумачення Кон-

ституції України, законів України та інших актів, 

яке здійснюється Судом при вирішенні питань 

про конституційність законів та інших правових 

актів або окремих їх положень фігурує тільки в 

мотивувальній частині рішення.  

Щодо першого виду тлумачення, на нашу 

думку, є підстави говорити про наявність ознак 

прецедентів тлумачення в актах тлумачення 

Конституційним Судом України Конституції і 
законів України. Відмінність прецеденту тлума-

чення від судового прецеденту полягає у тому, 

що судовий прецедент веде до створення судами 

нової норми права, тоді як прецедент тлумачення 

пов’язаний з роз’ясненням вже існуючої норми 

права, з розробкою певного ставлення до вико-

ристання даної норми [3, с.3]. Прецедент тлума-

чення належить розглядати не як акт нормотвор-

чості, а як акт тлумачення. Це підтверджується 

тим, що норма, яку тлумачили, продовжує існу-

вати в якості основної поряд з актом тлумачення. 

Значення актів офіційного тлумачення Консти-

туційного Суду України обмежується уточнен-

ням і конкретизацією діючого права з метою йо-

го найбільш правильної і ефективної реалізації.  
М.М.Вопленко у свій час висловив точку 

зору про те, що процес офіційного тлумачення 

містить в собі певні правотворчі елементи [5, 

с.32]. Так, акти офіційного тлумачення Консти-

туційного Суду України адресовані широкому 

колу суб’єктів; їх значення не обмежується разо-

вим виконанням; вони істотно впливають на 

юридичну практику. Але це не дає підстав для 

повного ототожнення актів тлумачення з право-

вими актами, норми яких вони тлумачать. Офі-
ційні роз’яснення Конституційного Суду не мо-

жуть застосовуватися самостійно, тобто без тих 

правових норм, які вони роз’яснюють. Вони ма-

ють силу і значення лише протягом строку дії 
норм, які в них тлумачаться, і у випадку їх ска-

сування припиняють свою дію. Ю.М.Тодика вка-

зує на те, що Верховна Рада України, всеукраїн-

ський референдум, змінивши Конституцію чи 

закон, можуть “нейтралізувати” інтерпретацій-

ний акт Конституційного Суду України [16, 

с.434 - 435]. Тобто зміст актів офіційного тлума-

чення характеризується, на відміну від нормати-

вних актів, допоміжним значенням. М.М. Вопле-

нко зазначав, що, незважаючи на певну схожість 

двох форм юридичної діяльності – правотворчос-

ті та тлумачення, зміст актів тлумачення належить 

розглядати окремо від змісту правових норм, які 
підлягають такому тлумаченню [5, с.31].  

Ми дозволимо собі підтримати аргумент 

російського вченого О.О.Кутафіна на користь 

неможливості створення в процесі такої діяльно-

сті нових норм: "…Было бы удивительно, если 

бы сложности, с которыми сопряжены внесение 
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поправок в Конституцию РФ или ее пересмотр в 

соответствии с ее главой 9, можно было бы пре-

одолеть простым решением Конституционного 

Суда, если бы в процессе толкования Конститу-

ции он пользовался правом ее дополнения, раз-
вития отдельных положений и т.д. …" [8, с.222]. 

Визнання за Конституційним Судом правотвор-

чих функцій у процесі тлумачення вищого зако-

ну держави призведе до того, що юридична сила 

актів Конституційного Суду, які будуть резуль-

татом такого тлумачення, буде вищою по відно-

шенню до актів Парламенту і Президента, а та-

кож до загрози перетворення такої практики в 

процес внесення змін і доповнень до Конститу-

ції. Та не можна заперечувати той факт, що Кон-

ституційний Суд України за допомогою офіцій-

ного тлумачення істотно впливає на правотвор-

чий процес у державі. Його акти тлумачення ви-

значають межі розуміння відповідних конститу-

ційних норм Кабінетом Міністрів України, ін-

шими органами виконавчої влади, іншими су-

б’єктами правозастосування [16, с.93]. Акт тлу-

мачення не може підміняти правову норму. Він має 

практичне значення не сам по собі, а лише у 

зв’язку з реалізацією тієї норми, яку він роз’яснює. 

У зв’язку з цим Ю.М. Тодика слушно зазначає, що 

юридична сила інтерпретаційних актів не може 

бути прирівняна до сили нормативно-правових ак-

тів - предмета тлумачення. Рішення Конституцій-

ного Суду України з питань офіційного тлумачен-

ня Конституції України чи конкретних законів за 

своєю юридичною природою є "підконституцій-

ними" і "підзаконними" [16, с.434]. 

Підтвердженням можливості віднесення 

актів Конституційного Суду України щодо офі-
ційного тлумачення Конституції і законів Украї-
ни до прецедентів тлумачення є повна відповід-

ність цих актів умовам, за яких вони набувають 

характер прецеденту тлумачення. Зокрема, у на-

уковій літературі до таких умов відносять: 1) не-

одноразовість використання; 2) прецедент тлу-

мачення є певним положенням по застосуванню 

норми права, тобто містить у собі певний прин-

цип і має загальний характер; 3) зовнішнє вира-

ження – прецедент тлумачення має бути опублі-
кований [3, с.6]. Рішення Конституційного Суду 

України у справах про офіційне тлумачення є 

обов’язковими не лише для всіх інших суб’єктів 

правозастосування, але і для самого Конститу-

ційного Суду України. Відповідно до ч. 3 ст. 67 

Закону про Конституційний Суд України 1996 р. 

рішення і висновки Конституційного Суду Укра-

їни разом з окремою думкою суддів Конститу-

ційного Суду України публікуються у “Віснику 

Конституційного Суду України” та в інших офі-
ційних виданнях України [1; с.9].  

Щодо рішень Конституційного Суду Укра-

їни у справах про конституційність законів та 

інших правових актів, то ми підтримуємо думку 

українських учених П.М.Рабіновича, М.В.Тес-

ленко, О.Ф.Скакун про те, що акти Конституцій-

ного Суду можуть набувати нормативно-право-

вого значення, якщо через них втрачають чин-

ність певні нормативно-правові акти [12, с.96; 14, 

с.278; 13, с.29]. Визнання Конституційним Су-

дом неконституційною певної норми фактично 

породжує нові права та обов’язки учасників сус-

пільних відносин. Тому ця частина судової прак-

тики Конституційного Суду України є важливим 

джерелом права. Питання про можливість відне-

сення до прецедентів тлумачення правових по-

ложень, викладених у мотивувальній частині рі-
шення, які є результатом інтерпретації Консти-

туційного Суду і на підставі яких обгрунтовуєть-

ся неконституційність певних правових актів, 

пов’язане з питанням про обов’язковість мотиву-

вальної частини рішення Конституційного Суду 

України як для самого Суду, так і для інших 

суб’єктів правозастосування. Щодо цього питан-

ня серед вчених немає єдиного погляду і воно 

потребує окремого дослідження. Одним із мож-

ливих способів вирішення цього питання може 

бути пропозиція, висловлена вченим С.Шевчу-

ком про те, що лише в тому випадку, якщо Кон-

ституційний Суд України або інші суб’єкти пра-

возастосування застосують при вирішенні анало-

гічних справ сформульовані Конституцій-ним 

Судом у мотивувальній частині певного рішення 

принципи, останні набудуть обов’язко-вого ха-

рактеру [19, с.48]. До тих пір, вважає вче-ний, на 

них можна посилатися як на авторитетне джере-

ло, яке не є джерелом права, як і, скажімо, Ко-

ментар до Конституції України.  

Висновки. Посилення ролі Конституцій-

ного Суду України у тлумаченні закону – цілком 

закономірне явище в умовах процесу зближення 

двох правових систем сучасності, головними на-

слідками якого є посилення ролі закону в держа-

вах системи загального права та тенденція до 

визнання судового прецеденту в якості субсидіа-

рного джерела права в державах континентальної 
Європи. Рішення Конституційного Суду України 

щодо офіційного тлумачення Конституції та за-

конів України мають ознаки прецедентів тлума-

чення, які відрізняються від класичних судових 

прецедентів тим, що не створюють нових право-

вих норм, а лише роз’яснюють уже існуючі нор-

ми права. За юридичною силою вони є “підконс-
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титуційними” та підзаконними. Статус Консти-

туційного Суду України як єдиного органу кон-

ституційної юрисдикції вимагає на законодавчо-

му рівні визнати рішення Конституційного Суду 

України джерелом права і врегулювати питання 

про їх  місце  в системі джерел права.  
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Summary 

 

Issues of the place that judicial precedent occupies in the hierarchy of sources of law are highlighted 

on the basis of comparative law. Specific issues of the role of the precedent interpreting legal rule in the ac-

tivity of the Constitutional Court of Ukraine are considered. 
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці   
 

ПРАВОВА  ПРИРОДА  ТИПОВИХ  УМОВ   ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ  ДОГОВОРІВ 

 
Постановка проблеми. На сьогодні диску-

сійним є питання про можливість використання 

стандартних умов у процесі укладення цивільно-

правових договорів. З одного боку – зростає зна-

чення стандартних умов при регулюванні циві-
льних відносин, а з іншого – в новому ЦК Украї-
ни з’явилися статті, які стосуються даної про-

блеми. Та, на жаль, регулювання, передбачене в 

ст. 630, 634 ЦК, має деякі недоліки, викликані 
тим, що не врахована комплексність проблеми 

стандартних умов. Використання стандартних 

умов не врегульовано в достатній мірі діючим 

законодавством. Теоретичні та практичні склад-

ності виникають при вирішенні питань, пов’я-

заних з внесенням стандартних (типових) умов у 

зміст договору, їх зміна, тлумачення, викорис-

тання в комерційному обороті несправедливих 

стандартних умов. У юридичній літературі не ви-

роблені визначення понять, які використовуються 

в даній сфері, тому на даному етапі розвитку циві-
льних правовідносин це питання актуальне.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Суть питань, пов’язаних з природою стандартних 

умов, а також деякі аспекти, пов’язані переважно 

зі зловживанням ними, знайшли своє часткове 

відображення в монографіях і періодичних ви-

даннях дореволюційних цивілістів. Про теорети-

чну проблему договору приєднання писав 

Л.С.Таль [14, с.6-8]. 

Про порядок укладення договорів страху-

вання на стандартних умовах страхових това-

риств згадував у своїх працях І.Ф.Шершеневич 

[18, с.505]. Дослідження радянських учених- 

юристів були присвячені лише розгляду категорії 
договору приєднання, як однієї з крайніх форм 

зловживання монопольним становищем на ри-

нку. Л.А.Лунц називав договорами приєднання 

“договори, зміст яких диктується монополістич-

ними організаціями так, що особи, які укладають 

угоди з цими організаціями, лише приєднуються 

до стандартних умов, які пропонуються їм цими 

організаціями” [11, с.96].  О.В.Флейшиць, хара-

ктеризуючи правову природу такого договору, 

вказувала на те, що “умови договору не обгово-

рюються сторонами, коли одна з них – монополі-
стична організація пропонує контрагенту вироб-

лений нею “формуляр” договору і контрагенту 

лишається прийняти запропоновані йому умови 

або відмовитися від вступу в договір [15, с.38]. 

У літературі того часу, зокрема в працях 

М.М.Агаркова, С.Н.Братуся, В.П.Грибанова [7, 

с.34], зустрічається наступне визначення зло-

вживання правом при використанні стандартних 

умов: “Під зловживанням правом розуміється 

така форма реалізації права в протиріччя з його 

призначенням, за допомогою якої суб’єкт спри-

чиняє шкоду іншим учасникам правовідносин”. 

Іншими словами: особа, яка зловживає правом, 

використовуючи право формулювати умови до-

говору в односторонньому порядку, спричиняє 

шкоду контрагенту. Вказуючи на негативні аспе-

кти масового розповсюдження стандартних 

умов, М.І.Кулагін говорив про появу на Заході 
особливого “формулярного права”. 

Як правило, проблематика стандартних умов 

зачіпається в коментарях до законодавства, навча-

льній літературі в найбільш загальному плані при 

висвітленні інших актуальних питань. 

Зокрема, С.А.Денисов, розглядаючи поря-

док укладення договорів, указує на можливість 

використання стандартних умов [8, с.64]. 

М.І.Брагінський, В.В.Вітрянський за правовою 

природою договори приєднання відносять до тих 

“договірних конструкцій, правове регулювання 

яких засноване не на їх захисті, а на настороже-

ному відношенні до них законодавця” [5, с.259]. 

З таким поглядом можна погодитися, оскільки 

лише в новому Цивільному кодексі законодавець 

передбачає можливість використання договорів 

зі стандартними умовами.  

М.Мних, визначаючи зміст страхових до-

говорів, указує, що для спрощення процедури 

укладення договору страхування використову-

ються типові договори, в яких угода сторін “зво-
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диться до прийняття або відмови від укладення 

договору страхування на запропонованих стра-

ховиком умовах” [12, с.19]. 

У даний час у країнах Західної Європи та 

Північної Америки практично всі підприємства 

при укладенні договорів використовують стан-

дартні умови, тому їх правову природу дослі-
джували такі вчені, як Л. Атія [20], М. Фурманс-

тон, який указував, що “стандартні умови відо-

бражають розвиток судової практики” [24, с.22 ], 

К.Р. Клауден  [21, с.52] та інші.  
Мета статті.   Автор  ставить  перед собою 

завдання дослідити правову природу стандарт-

них (типових) умов договору, розкрити їх зна-

чення, проаналізувати особливості внесення ста-

ндартних умов у договір, оцінити перспективи 

розвитку використання стандартних умов.  

Виклад основного матеріалу. Від відпо-

віді на питання про природу стандартних умов 

залежить підхід до визначення стандартних 

умов, принципи і методи правового регулюван-

ня. В юридичній літературі багатьох країн існу-

вали різні погляди на природу стандартних умов. 

До середини ХХ століття стандартні умови від-

носили до сфери об’єктивного права і розглядали 

в якості автономних, недержавних норм (норма-

тивна теорія) [16, с.22-23]. Це пояснювалося тим, 

що у воєнний час розроблені різними об’єднання-

ми підприємців “загальні умови договорів” визна-

валися державою загальноприйнятими і регулюва-

лися імперативними нормами [22, с.56]. Крайнім 

проявом втручання держави в приватну сферу, як 

указував О.С. Йоффе, був примус укладати дого-

вір без згоди сторін [9, с.14].  

У всіх зарубіжних країнах з ринковою еко-

номікою отримала визнання договірна теорія, у 

відповідності з якою стандартні умови мають 

договірну природу і є договірними умовами, а 

тому їх роль заснована на домовленості сторін. 

Стандартні умови, запропоновані однією сторо-

ною, пов’язують іншу сторону лише при її згоді з 
даними умовами, тобто якщо оферта і акцепт 

(зустрічні волевиявлення) збігаються. Акцепт 

може охоплювати лише ті умови, які містилися в 

акцепті і були відомі акцептанту. Акцепт пови-

нен охоплювати не лише індивідуальну частину 

договору, але і стандартні умови. Для угоди про 

внесення стандартних умов у договір важливе, 

перш за все, дотримання форми договору, тому 

акцепт і оферта повинні бути вчинені в належній 

формі. Якщо стандартні умови на момент укла-

дення договору не були відомі контрагенту, то 

такі умови не можуть бути частиною договору і, 

відповідно, є недійсними. Дане положення ви-

пливає з принципу свободи договору.  

Деколи стандартні умови можуть стати 

правовими нормами або відображати зміст таких 

норм. Так, якщо стандартні умови відповідають 

передумовам, необхідним для визнання їх торго-

вельними звичаями (звичаями ділового обороту), 

то їх необхідно безпосередньо розглядати в якос-

ті таких звичаїв. Але це не означає, що стандарт-

ні умови автоматично стають звичаями. 

В деяких країнах (у тому числі в Україні) 
стандартні умови, які використовуються підпри-

ємцями в певних сферах діяльності, підлягають 

перевірці з боку державних органів. Мета такої 
перевірки й одобрення полягає в установленні 
захисту прав слабшої сторони при приєднанні до 

стандартних умов. Стандартні умови також мо-

жуть набути нормативного характеру після за-

твердження державними органами в силу прямої 
вказівки закону. Наприклад, типовий договір до-

вірчого товариства з довірителем майна затвер-

джений наказом Фонду державного майна Укра-

їни. З юридичного погляду договір можна поді-
лити на дві частини: індивідуальну і стандартну. 

До індивідуальної частини  договору відносяться 

істотні умови договору, які визначають предмет 

договору та основні права й обов’язки сторін. 

Така частина містить індивідуальні ознаки дого-

вору. В стандартній частині – містяться стандар-

тні умови, які можна багаторазово використову-

вати. При цьому стандартні умови повинні від-

повідати імперативним нормам права.  

Можна цілком погодитися з думкою 

Я.Шаппа  про те, що “реформаторське значення 

стандартних умов важко переоцінити при виник-

ненні нових видів договорів [17, с.235], оскільки 

в господарській сфері виникають нові види дія-

льності, появу яких законодавець не міг передба-

чити, а застосування аналогії закону не може за-

довольнити потреби обороту. Сторони договору 

не можуть розраховувати на норми права і му-

сять використовувати стандартні умови. За до-

помогою стандартних умов у багатьох країнах 

були розроблені види договорів, регулювання 

яких не було закріплено в законі – договори лі-
зингу, факторингу, будівельного підряду.  

Мотивом для розробки стандартних умов 

може також стати бажання перерозподілити на 

свою користь ризики, які виникають у зв’язку з 
підприємницькою діяльністю, ухилитися від 

установлених у законі обов’язків або покласти на 

іншу сторону додаткові, не передбачені законом 

обов’язки. Досвід усіх розвинутих індустріаль-

них держав показує, що особа, яка використовує 
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стандартні умови, намагається не лише спрости-

ти укладення та виконання договору, але і, прак-

тично, в усіх випадках намагається на шкоду ін-

тересам контрагента поліпшити власну позицію 

відносно з установленою диспозитивними нор-

мами. Всі ризики, згідно з такими умовами, несе 

інша сторона. З формального погляду, стандартні 
умови стають частиною договору, який пов’язує 

осіб, які уклали його за взаємною згодою. Однак, 

на практиці стандартні умови формуються од-

нією зі сторін і пропонуються при укладенні до-

говору так, що інша сторона не може нічого змі-
нити у змісті таких умов. Це означає, що надана 

обом сторонам в рівній мірі свобода встановлю-

вати зміст договору використовується лише од-

нією стороною. Звичайно, контрагент має право 

вирішувати, чи буде він взагалі укладати договір. 

Лише у виняткових випадках, коли обидві сто-

рони однаково економічно сильні, підприємець 

може погодитися на зміну своїх стандартних 

умов. Конкуренція не всилі забезпечити добро-

совісність стандартних умов, тим більше, коли 

всі підприємства однієї галузі використовують 

однакові стандартні умови. За таких умов вини-

кає теоретична криза свободи договору [20, с.17]. 

Стандартні умови характерні для банків, страхо-

вих організацій, транспортних підприємств, роз-
дрібної торгівлі, тобто для відносин з суб’єктами 

права, які укладають значну кількість однотип-

них договорів. Потреба в подібному регулюванні 
пояснюється великою чисельністю клієнтів і 
складністю самих відносин. На практиці викори-

стовуються різні форми документів, які містять 

стандартні умови. Це може бути один документ, 

що містить поряд зі стандартними умовами про-

біли, які надалі заповнюються сторонами, іноді в 

індивідуальній частині договору, де визначають-

ся істотні умови, робиться посилання на стандар-

тні умови одного з контрагентів, що є додатком 

до договору.  

З погляду форми стандартні умови, як пра-

вило, забезпечують письмове закріплення дого-

вірних умов. Інша сторона також виграє від ви-

користання контрагентом стандартних умов. Во-

на економить час, зусилля і грошові кошти, які 
необхідні були б для погодження змісту до-

говору в кожному випадку. Періодично у сто-

рони виникає необхідність внести зміни в свої 
стандартні умови. Це може бути зумовлено не-

обхідністю привести їх у відповідність із змінами 

законодавства, судової практики, досвідом. Але у 

зв’язку з тим, що після укладення договору стан-

дартні умови стають його частиною, та внести 

зміни згідно зі ст. 651 ЦК можна лише за згодою 

обох сторін договору. 

До цих пір в Україні відсутній масовий не-

гативний досвід, пов’язаний з використанням 

однією зі сторін стандартних умов. Це поясню-

ється, по-перше, тим, що у відносинах зі спожи-

вачами можливі проблеми розв’язані шляхом ви-

дання нормативних актів у сфері захисту прав 

споживачів (норми про захист прав споживачів 

з’явилися раніше, ніж у законодавство були вне-

сені положення про свободу договору). По-друге, 

стандартні умови в плановій економіці в силу 

державної регламентації і контролю не могли 

визначитися господарюючими суб’єктами на 

власний розсуд. По-третє, для розвитку даного 

інституту потрібен відповідний рівень правової 
визначеності і правової культури.  

Договори та їх умови все ще визнаються 

недійсними через істотні порушення, коли умови 

договорів суперечать імперативним нормам пра-

ва і були б недійсними в індивідуальному до-

говорі. У відносинах зі споживачами недобросо-

вісні умови договорів визнаються недійсними 

незалежно від критерію стандартизації, якщо во-

ни суперечать закону, зокрема: Закону України 

“Про захист прав споживачів”.  

Висновок перший. Отже, стандартні умо-

ви – це заздалегідь сформульовані договірні 
умови, що підлягають багаторазовому викорис-

танню. Будь-який учасник цивільно-правового 

обороту має право використовувати стандартні 
умови при укладенні договору. У вузькому розу-

мінні слова стандартними умовами необхідно 

визнати договірні умови, які одна зі сторін попе-

редньо встановила, а інша сторона не могла бра-

ти участь у їх визначенні. 
Умови договору можна визнати стандарт-

ними, якщо вони мають такі ознаки: 1) умови 

вже існують до моменту проведення переговорів; 

2) не має значення обсяг та форма таких умов; 3) 

умови можна використовувати у значній кілько-

сті договорів; 4) лише одна зі сторін в односто-

ронньому порядку реалізувала право на визна-

чення змісту умов і запропонувала клієнту ці 
умови; 5) інша сторона не мала реальної мож-

ливості внести зміни або доповнення у зміст ста-

ндартних умов.  

Висновок другий. Стандартні умови ма-

ють договірну природу, тобто є договірними 

умовами. Їх регулююча роль заснована на домо-

вленості сторін. Стандартні умови стають части-

ною договору лише за умови, що сторони їх по-

годили. Оскільки стандартні умови визначаються 

однією зі сторін договору, то вони, як правило, 
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не є результатом переговорів, і в їх змісті не ві-
дображається реальна воля всіх контрагентів. 

Умови договору, погодженні сторонами в індиві-
дуальному порядку, користуються перевагами 

перед стандартними умовами.  

Висновок третій. Значення стандартних 

умов росте з кожним роком. Але права слабшої 
сторони недостатньо захищені від несприятли-

вих стандартних умов. У новому Цивільному 

Кодексі не враховані проблеми внесення стан-

дартних умов у договір, зокрема особливості 
тлумачення стандартних умов. На наш погляд, 

спірні положення стандартних умов повинні тлу-

мачитися не на користь сторони, яка використовує 

дані умови. Сфера застосування стандартних умов 

практично звужена до договору приєднання.   
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Summary 
The standard conditions – are contract’s conditions which are defined by one party and are accepted 

other party. The standard conditions  are the general port of civil contract, if they don’t contradict the law.  
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ЮРИДИЧНА КАТЕГОРІЯ „ІНТЕРЕС” У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 
 

Постановка проблеми. Життя людини є 

досягненням цілей, вибір яких залежить від її 
інтересів [29, с.10]. А тому справедливим є твер-

дження про те, що ніщо не здійснюється повз 
людські інтереси. В сучасних умовах становлення 

ринкової економіки сфера приватних інтересів а 

також інтересів всього суспільства та їх захист на-

буває особливого значення. Взаємодію механізму 

цивільно-правового регулювання з реальними сус-

пільними відносинами неможливо встановити без 
всебічного вивчення категорії інтересу, адже для 

правильного застосування сухих юридичних конс-

трукцій в реальному житті слід мати чітке уявлен-

ня про те, що таке інтерес як наукова категорія. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Ще в працях давньоримських юристів при роз-
межуванні приватних і публічних відносин і від-

повідно - приватного права і публічного права 

використовувалася категорія інтересу [18, с.1]. В 

дореволюційній юридичній науці категорії інтере-

су (зокрема, визначенню його ролі в праві) також 

приділили значну увагу Р. Ієрінг [19, 268с.] - засно-

вник теорії інтересу в праві, Г.Ф. Шершеневич [43, 

с.9], А. В. Венедиктов [11,с.20, 26-53], І.Т.Тарасов 

[36, с.198-220, 405-485], Є.Ерліх [20, с.109-113]. 

За часів існування СРСР дослідження про-

блем інтересу в цивільному праві  майже не про-

водились. Це пояснювалося тим фактом, що в 

усіх сферах суспільного життя домінував єдиний 

інтерес – державний. Всі інші інтереси розгляда-

лися як такі, що йому підпорядковані і його за-

безпечують. Дослідники цього періоду все ж 

зробили певний внесок у дослідженні цієї про-

блеми. Так, А.В.Венедиктов дійшов висновку, 

що інтерес становить сутність суб'єктивного 

права як провідний елемент останнього, суб'єк-

тивне ж право здійснюється суб'єктом „своєю 

владою і у власному інтересі” [10, с.37-38]. А, на 

думку С. М. Братуся, інтерес треба розглядати як 

передумову і мету суб'єктивного права [8, с.20].  

Категорія інтересу викликала значний інте-

рес дослідників правознавців і була об'єктом до-

слідження представники різних правових наук. 

Теоретики права [27, с.121-131; 31, с.340-345] 

зосереджували увагу на визначенні природи ін-

тересу, його видів (і насамперед законного інте-

ресу), ролі інтересів у праві, включаючи й вплив 

на формування суб'єктивних прав; представники 

матеріального [32, с.79-80] і процесуального 

права [17, с.86] зупинялися на проблемах захисту 

законних інтересів громадян в суді. 
Розробкою цієї проблеми зацікавилися тео-

ретики права [30, с.69-72; 22, с.25-36] та цивіліс-

ти [25, с.20-24].  На нашу думку, слід відзначити 

дослідження, проведені представниками науки 

господарського права. В них приділяється увага 

співвідношенню, раціональному поєднанню пуб-

лічних і приватних інтересів в економічній сфері 
та їх відображення в господарському законодав-

стві. Серед цих досліджень варто виділити праці 
О.М.Вінник [12, 352с.; 13, с.45-48]. Правові про-

блеми, пов'язані із забезпеченням законних інтере-

сів учасників корпоративних відносин, розглядали-

ся в працях дослідників-цивілістів Т. В. Кашаніної 
[21; 815с.], І. В. Спасибо-Фатеєвої [34; 172с.]. 

Серед цих праць варто виділити дослі-
дження проведене С. В. Михайловим, який у сво-

їй монографії [29, 205с.] з'ясовує категорію інте-

ресу в російському цивільному праві, приділяю-

чи увагу інтересу як категорії суспільних наук; 

визначенню ролі категорії інтересу; інтересу як 

критерію розмежування приватно-правових та 

публічно-правових відносин; інтересу і праву на 

позов, страховому інтересу. 

Водночас залишаються не достатньо дослі-
дженими питання правового забезпечення інте-

ресів конкретної особи і суспільства  та реаліза-

ції інтересів в окремих інститутах цивільного 

права. Триває дискусія з приводу взаємодії та 

пріоритету реалізації приватних та публічних  

інтересів.   

Мета статті.  Автор ставить перед собою 

завдання проаналізувати ступінь наукової розро-

бки проблеми, з'ясувати сутність та зміст катего-

рії інтерес (законний інтерес) в цивільному праві 
та її співвідношення з категорією суб’єктивне 

цивільне право, визначити їх спільні та відмінні 
риси, визначити вплив категорії інтересу на про-

цес нормотворчості в цивільному праві.  
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Термін „інтерес” („законний інтерес”) широ-

ко використовується не лише науковцями, а й 

законодавцем. Категорія інтересу, в т. ч. закон-

ного інтересу, використовується в Конституції 
України [1], в кодексах: Цивільному [2, ст.3,6], 

Цивільному процесуальному [3], Господарсько-
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му процесуальному [4]; в законах України: „Про 

власність” [5, ч.5 ст.4] і „Про підприємництво” 

[6, ч.1 ст.10] - щодо обов'язку, відповідно, влас-

ника або підприємця при здійсненні права влас-

ності (чи підприємницької діяльності) не по-

рушувати права та законні інтереси інших осіб та 

ін.) тощо. Таке досить широке використання ка-

тегорії інтересу в законодавстві обумовлено тією 

роллю, яку відіграють інтереси в суспільному 

житті, в діяльності громадян та створених ними 

організацій. Отже, законодавець використовує 

термін охоронюваний законом інтерес (або за-

конний інтерес), але при цьому не визначає, що 

це таке. Ми поділяємо позицію О.В.Малько, 

який зазначає:  „Законний інтерес – це відобра-

жений в об’єктивному праві, чи такий що слідує 

з його загального розуміння і до певної міри га-

рантований державою простий юридичний до-

звіл, що виражається в прагненнях суб’єкта корис-

туватися конкретним соціальним благом, а також у 

певних випадках звертатися за захистом до компе-

тентних органів – з метою задоволення своїх по-

треб, які не суперечать суспільним” [26, с.203].  

Категорія інтересу межує з категорією 

суб’єктивного права. В літературі суб’єктивне 

право визначається як вид і міра можливої пове-

дінки [40, с.82; 39, с.73], або як „створювана і 
гарантована державою через норми об’єктивного 

права особлива юридична можливість діяти, що 

дозволяє суб’єкту – носію цієї можливості пово-

дити себе певним чином, вимагати відповідної 
поведінки від інших осіб, користуватися певним 

соціальним благом, звертатися у випадку необ-

хідності до компетентних органів держави за за-

хистом – з метою задоволення особистих інтере-

сів і потреб, що не суперечать суспільним” [28, 

с.145]. На нашу думку, можна виділити наступні 
спільні риси суб’єктивних прав та інтересів: 1) 

вони передбачають задоволення приватних інте-

ресів особи, виступаючи своєрідним юридичним 

засобом (інструментом) реалізації даних інтере-

сів, способом їх правового врегулювання; 2) за 

своєю природою вони є юридичними дозволами; 

3) вони є об’єктами правової охорони і захисту, 

гарантуються державою; 4) законні інтереси і 
суб’єктивні права визначають міру поведінки, 

можуть розглядатися як особливий критерій за-

конних діянь. 

Але разом із спільними рисами, слід від-

значити, що між суб’єктивними правами і закон-

ними інтересами є й відмінні риси. При розме-

жуванні цих двох категорій слід перш за все слід 

враховувати той факт, що сутність суб’єктивного 

права полягає в юридично-гарантованій і забез-

печеній обов’язками інших осіб можливості, а 

сутність законного інтерес – полягає в простому 

дозволі певної поведінки. Це свого роду неповне 

право, неповна можливість. Йому протистоїть 

лише загальний юридичний обов’язок – поважа-

ти його, не порушувати його, адже він сам є 

юридичною можливістю загального характера. 

Суб’єктивному праву відповідає суб’єктивний 

обов’язок. Суб’єктивне право – можливість, яка 

дозволяє суб’єкту користуватися благом в ме-

жах, визначених законом. Законний інтерес – це 

також можливість, яка дозволяє суб’єкту корис-

туватися благом, але без визначення меж можли-

вої (дозволеної) поведінки (її виду та міри) і мо-

жливості вимагати певних дій від інших осіб.  

Законному інтересу не відповідає чіткий юриди-

чний обов’язок контрагентів, на відміну від 

суб’єктивних прав, які не можуть існувати без 
відповідних їм обов’язків. Саме обов’язки допо-

магають усувати перешкоди, які стоять на шляху 

до задоволення інтересів, які виражені в суб’єк-

тивних правах. При реалізації законних інтересів 

юридичні обов’язки не беруть участі в подоланні 
існуючих перешкод. Відомий дослідник 

Н.М.Коркунов з цього приводу зазначав: „До-

зволити одному (суб’єкту – П.П., П.Ю.), – не 

означає зобов’язати іншого. Дозволена дія може 

стати правом лише тоді, коли буде заборонено 

вчинення всього, що заважає дозволеним діям, 

адже лише за такої умови буде встановлено від-

повідний обов’язок” [23, с.124]. На основі вище-

викладеного, можна зробити висновок про те, що 

законний інтерес на відміну від суб’єктивного 

права – це звичайний юридичний дозвіл, що має 

характер прагнення, в якому відсутня вказівка 

діяти чітко визначеним в законі чином і вимагати 

відповідної поведінки від інших осіб і яка не за-

безпечена конкретним юридичним обов’язком.  

В залежності від галузевої приналежності закон-

ні інтереси можуть бути: матеріально-правовими 

– конституційними (інтерес підвищення добро-

буту суспільства), цивільними (інтерес автора 

щодо належної винагороди за опублікований 

твір) – ці інтереси мають переважно майновий 

характер; процесуально-правовими (інтерес уча-

сника процесу щодо прийняття законного та об-

ґрунтованого рішення по справі). 
При визначенні місця і ролі інтересу в ци-

вільному правовідношенні слід скористатись те-

зою Р.Ієринга, який відзначав, що кожне суб’єк-

тивне цивільне право існує для того, щоб надава-

ти людині певне майнове чи немайнове благо, 

яке служить меті задоволення його потреб. Тому 

мета кожного суб’єктивного права це певне бла-
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го або вигода. З уявленнями про благо пов’язано 

поняття вартості та інтересу, причому вартість 

визначає міру придатності блага, а інтерес ста-

вить в залежність вартість в співвідношенням з 
цілями та становищем людини [19, с.153].  

На нашу думку, сам сенс встановлення 

суб’єктивних цивільних прав полягає в наданні 
можливості досягнення особою певних благ, які 
за своєю природою можуть бути як матеріальни-

ми так і ідеальними або духовними. В цьому 

процесі інтерес відіграє важливу роль, адже він 

виступає у якості змісту відносин між людиною і 
благами. Інтерес це потреба в досягненні певних 

благ, і насамперед, матеріальних благ, досягнен-

ня яких дозволить позбутися залежності від ото-

чуючих людину соціальних умов, або пристосу-

вати людину до них [29, с.59]. Головною власти-

вістю блага як предмета суб’єктивного цивільно-

го права є здатність до задоволення тих чи інших 

інтересів суб’єкта. Інтереси можуть проявлятися 

як в матеріальній так і в духовній сфері. Так зва-

ні ідеальні блага завдяки своїй особливій право-

вій природі мають особистий характер, адже не-

розривно зв’язані із своїми творцями чи носіями. 

Так, наприклад, право авторства на літературні 
твори не може бути передано іншій особі. Однак 

результати творчої діяльності можуть набувати 

матеріальної форми, їх використання може набу-

вати товарно-грошової форми, а тому і відноси-

ни, які виникнуть у зв’язку з їх участю в цивіль-

ному обігу ставатимуть майновими.  Однак дале-

ко не всі немайнові відносини пов’язані з майно-

вими і мають грошовий еквівалент. Такі явища 

як життя, честь, ім’я, гідність, ділова репутація 

та деякі інші матеріальні блага не є товаром, 

адже не можуть бути відчужені. Однак вони іс-

нують в сфері цивільно-правових відносин саме 

завдяки своїй здатності виступати благом – задово-

льняти інтереси людей. Цивільно-правове регулю-

вання цих відносин проявляється в їх охороні та 

захисті різноманітними правовими засобами. 

Отже категорія інтересу, відображає зв’я-

зок між особами та благами, визначає сам пред-

мет цивільного права, до якого віднесено майно-

ві та немайнові відносини (пов’язані з майнови-

ми і не пов’язані з майновими). Майно виступає 

основою індивідуальної свободи людини [14, 

с.100], надає їй можливість реалізації немайно-

вих, духовних інтересів.  

Інтереси особи визначаються насамперед за 

все умовами її існування. Вони виступають як 

соціальні та економічні потреби людини, вира-

жають її наміри щодо придбання тих чи інших 

благ. З приводу здобуття цих благ суб’єкти всту-

пають у різноманітні відносини, які набувають 

товарно-грошової форми, встановлюються зага-

льноприйняті еквіваленти. В сучасних умовах 

досягнення благ  відбувається в умовах конкуре-

нції, яка є основою сучасного економічного обігу 

в ринкових відносинах.  Майновим відносинам в 

галузі товарообігу, на думку Д.В.Бобрової, при-

таманні: товарно-грошовий та еквівалентно-

платний характер [38, с.11]. В цих відносинах 

особливу роль відіграє інтерес, який виступаючи 

відношенням суб’єкта до блага визначає його 

цінність, завдяки інтересу та його прояву блага 

набувають товарно-грошової форми. Між суб’єк-

тами, які володіють благами виникають різнома-

нітні економічні відносини. Для цих відносин 

характерна самостійність, ініціатива учасників, 

які вступають у ці відносини для задоволення 

своїх інтересів. Так, наприклад, підприємницька 

діяльність характеризується ознаками самостій-

ності, ініціативи, і , крім того має на меті одер-

жання прибутку. Інтерес одержав реальну еко-

номічну форму – прибуток. Тобто суб’єкти пра-

вовідносин при реалізації своїх інтересів діють, 

керуючись особистими інтересами та взаємною 

вигодою всіх учасників конкретних правовідно-

син. З метою найбільш повного врахування інте-

ресів всіх учасників приватне право застосовує 

переважно диспозитивні норми, які дозволяють 

учасникам на власний розсуд обирати правові 
засоби для реалізації своїх інтересів. На підтрим-

ку такого твердження виступає В.Ф.Яковлєв, 

який зазначає, що приватно-правовий метод ре-

гулювання суспільних відносин характеризуєть-

ся наданням суб’єктам правовідносин ініціативи 

використання правових засобів для задоволення 

їх матеріальних і духовних інтересів [44, с.64-

69]. Принцип свободи договору, який знайшов 

своє відображення в Новому Цивільному кодексі 
України [2, ст.ст.3, 6, 627] дозволяє суб’єктам на 

свій розсуд вибирати можливу поведінку у від-

носинах. Так, наприклад, в ст.627 Цивільного 

Кодексу України зазначається, що сторони є ві-
льними в укладенні договору, виборі контраген-

тів та визначенні умов договору. Обрана модель 

поведінки із закріпленням в договорі зобов’язань 

стає обов’язковою для контрагентів. В цьому 

проявляється автономія волі суб’єктів цивільно-

правових відносин. Принцип автономії волі 
знайшов відображення в п.2 ст.6 Цивільного ко-

дексу, де закріплено наступне „ сторони в дого-

ворі можуть відступити від положень актів циві-
льного законодавства і врегулювати свої відно-

сини на власний розсуд.” При здійсненні свого 

суб’єктивного цивільного права, як справедливо 
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відзначав М.М.Агарков, самому суб’єкту надана 

можливість визначення тих цілей, яких він хоче 

досягти шляхом здійснення свого права [7, с.38]. 

Цивільне право надає суб’єкту право вибору, яке 

йому дозволяє самому обирати ціль (мету) в сус-

пільному відношенні для реалізації своїх різно-

манітних інтересів. Саме інтереси визначають 

метод правового регулювання майнових відно-

син, який характеризується диспозитивністю та 

рівністю учасників майнових відносин. Однак 

можливості суб’єктів по реалізації своїх інтере-

сів не безмежні. Так, наприклад, В.П.Грибанов 

межі реалізації суб’єктивних цивільних прав, а 

отже межі здійснення приватних інтересів визна-

чає наступними чинниками – дієздатністю 

суб’єктів, інтересами суспільства, часовими рам-

ками тощо [16, с.49-51].   

Інтереси впливають на об’єктивне право, 

яке надає суб’єктам права юридичні засоби для 

реалізації інтересів в конкретних відносинах. Як 

писав Г.Ф.Шершеневич, необхідно визнати той 

факт, що право існує постільки, поскільки існує 

боротьба інтересів [42, с.83]. Враховуючи свої 
інтереси, люди вступають у певні відносини між 

собою, а тому саме з формуванням і усвідомлен-

ням суб’єктами своїх інтересів виникає необхід-

ність в правовому регулюванні [35, с.47].  

Таким чином, існування права в об’єктив-

ному розумінні виступає необхідною передумо-

вою сучасного суспільного життя. Об’єктивне 

право покликане забезпечити реалізацію інтере-

сів суб’єктів суспільних відносин за допомогою 

правових норм. Підтримуємо позицію С.В.Ми-

хайлова який зазначає, що в цьому і полягає ос-

новна мета правотворення – за допомогою пра-

вового регулювання суспільних відносин надати 

їх учасникам механізм вирішення взаємних колі-
зій і конфліктів, і , відповідно, можливості реалі-
зації своїх інтересів [29, с.31]. 

Враховуючи загальноприйняту тезу про те, 

що право – це вольове явище, зауважимо, що ви-

никнення права знаходиться в сфері вольової 
діяльності законодавця, який в своїй діяльності 
виражає об’єктивно існуючі інтереси. На підтри-

мку цього твердження виступає В.А.Тархов: 

„право в об’єктивному розумінні також є суб’єк-

тивним, адже створюється людьми, хоча їх воля і 
об’єктивно обумовлена” [37, с.31]. Право і пра-

вотворчість повинні враховувати об’єктивні ін-

тереси і відповідати їх потребам.  Інтереси поро-

джують, формують право і відображаються в 

ньому [33, с.24]. Для правильного розкриття ме-

ханізму впливу інтересу на право і правотвор-

чість необхідно зрозуміти, що справжні економі-

чні інтереси суб’єктів,  які виражаються в суспі-
льних відносинах є тими явищами з приводу 

яких і встановлюються об’єктивні правові нор-

ми. Правові норми надають суб’єктам суспіль-

них відносин правові засоби, серед яких варто 

виділити саме суб’єктивні права, для реалізації їх 

інтересів. Завдяки цьому суб’єкти правовідносин 

мають змогу досягти результатів в економічній 

та соціальній сферах.  Тобто правове регулюван-

ня суспільних відносин полягає в тому, що зако-

нодавець закріплює, охороняє і стимулює певну 

поведінку  в суспільних відносинах, чим і визна-

чає приорітет реалізації того чи іншого інтересу. 

Законодавець може впливати на суспільні відно-

сини і шляхом встановлення певних заборон, які 
виступають у якості обмеження реалізації інте-

ресів. Потрібно пам’ятати, що правове регулю-

вання торкається далеко не всіх інтересів. Врахо-

вуючи багатоманітність і надзвичайно широке 

коло людських інтересів законодавець просто не 

в змозі забезпечити правове регулювання кожно-

го. Тому, як справедливо зазначає  В.П.Грибанов, 

законодавець виділяє найбільш важливі, актуа-

льні і типові суспільні відносини [15, с.54]. Саме 

ці, найбільш типові інтереси, які характерні 
практично для всіх членів суспільства в загаль-

ному розумінні виступають не лише основою для 

створення правових норм, але і закріплюють в 

суспільній свідомості норми моралі, інші прави-

ла поведінки, цінності. Цінності, які сформовані 
інтересами формують уявлення про принципи 

справедливості. Норми об’єктивного права які 
прийняті законодавцем сприймаються суспільст-

вом через призму сформованих принципів спра-

ведливості. Підтримуємо позицію Г.Ф.Шершене-

вича, який з цього приводу відзначав, що катего-

рія справедливості в праві повинна лежати в ос-

нові насамперед законодавчої діяльності, а не 

судової та адміністративної, адже про відповід-

ність закону справедливості треба думати при 

підготовці і прийнятті закону. Якщо чинні зако-

ни розходяться з справедливістю, то обов’язок 

суб’єкта суспільства полягає в сприянні зміні 
недосконалих і застарілих правових норм, але не 

заміняти почуттям справедливості діючу норму 

права [42, с.243-244].  

Можна зробити висновок про те, що інте-

реси здійснюють безумовний вплив на законо-

давство. Для належного законодавчого врегулю-

вання найбільш типових інтересів, слід керува-

тися тезою, висловленою В.Н.Кудрявцевим про 

те, що від відповідності вираження інтересів в пра-

вових нормах реальним об’єктивним інтересам 
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суб’єктів суспільства залежить ефективність пра-

вового регулювання суспільних відносин [24, с.44].  

Висновки. Інтерес – це суспільне відно-

шення змістом якого виступає потреба суб’єкта, 

яка має соціальний характер і яка виражається в 

усвідомленні та реалізації цілей. Інтереси окре-

мих осіб та суспільства в цілому мають вплив на 

правотворчу діяльність. Специфіка інтересів в 

цивільному праві полягає в особливості вияву 

таких інтересів - у діяльності щодо встановлен-

ня, зміни, припинення, захисту суб'єктивних 

прав і обов'язків у правовідносинах з викорис-

танням юридичних засобів для досягнення по-

ставлених цілей. Не слід ототожнювати законні 
інтереси (охоронювані законом) та суб’єктивні 
права учасників цивільних правовідносин. Вони 

мають спільні риси – за своєю природою є юри-

дичними дозволами (визначають міру поведін-

ки), виступають об’єктами правової охорони і 
захисту, гарантуються державою. При розмежу-

ванні цих категорій слід керуватися наступним 

правилом – законний інтерес на відміну від 

суб’єктивного права – це звичайний юридичний 

дозвіл, що має характер прагнення, в якому від-

сутня вказівка діяти чітко визначеним в законі 
чином і вимагати відповідної поведінки від ін-

ших осіб і яка не забезпечена конкретним юри-

дичним обов’язком. Правове регулювання суспі-
льних відносин полягає в тому, що законодавець 

закріплює, охороняє і стимулює певну поведінку  

в суспільних відносинах, чим і визначає пріори-

тет реалізації того чи іншого інтересу. Найбільш 

типові інтереси, які характерні практично для 

всіх членів суспільства виступають основою для 

створення правових норм, і закріплюють в суспі-
льній свідомості норми моралі, інші правила по-

ведінки, цінності. Цінності, які сформовані інте-

ресами формують уявлення про принципи спра-

ведливості. Норми об’єктивного права які прийня-

ті законодавцем сприймаються суспільством через 
призму сформованих принципів справедливості. 
Роль інтересу в цивільному праві багатоаспектна, 

адже в конкретних інститутах цивільного права 

категорія інтересу та процес його реалізації прояв-

ляються по-різному, що зумовлює необхідність 

більш ґрунтовного дослідження цих питань.   
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LEGAL CATEGORY "INTEREST" IN CIVIL LAW 

 

Summary 
In the article the essence, the contents and value of a legal category "interest" in civil law is opened. 

The question of a correlation of the legal category "interest" and category of " subjective civil right ” and 

also value of public interest for law-creation are investigated. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ АКСІОМ І ПРИНЦИПІВ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. Найбільш близько 

до поняття „принципи цивільного процесуально-

го права” примикає така узагальнена понятійна 

форма, як аксіоми цивільного процесуального 

права. Вивчення принципів цивільного процесу-

ального права у взаємозв'язку з даним поняттям 

дозволить вияснити внутрішню діалектику їх 

взаємодії, виявити спільні риси і відмінності та 

встановити, чи є дані принципи чимось особли-

вим, відмінним від аксіом чи, навпаки, являють 

собою їх специфічний стан. У зв’язку з цим ме-

тодологічно необхідним, на наш погляд, є аналіз 
взаємозв’язку принципів цивільного процесу з 
іншими суміжними категоріями.  

Мета статті. У статті автор ставить перед 

собою завдання дослідити і проаналізувати по-

гляди науковців на співвідношення та взаємодію 

„аксіом” і „принципів” цивільного процесуаль-

ного права, з’ясувати їх особливості та зміст, ви-

явити загальне та особливе, властиве принципам 

і аксіомам в цивільному процесуальному праві, 
виділити особливості їх нормативного виражен-

ня у цивільному процесуальному законодавстві.  
Ступінь наукової розробки теми. Питан-

ня, які пов’язані з дослідженням поняття і спів-

відношення таких категорій як „аксіома в праві” 

і „принципи права” порушувалися у багатьох 

працях з теорії права. Насамперед, в теорії права 

цією проблемою займалися такі видатні предста-

вники цієї фундаментальної науки, як С.С. Алек-

сєєв, А.М. Колодій, В.Н. Кудрявцев, Г.І. Манов, 

Л.С. Явич, П. М. Рабінович та інші. Інтерес до 

цієї проблеми в теорії права пояснюється необ-

хідністю визначення меж змісту поняття прин-

ципу права, а також дослідженням джерел фор-

мування принципів та їх нормативного виражен-

ня. Здебільшого представники теорії права 

„принцип” і „”аксіома” ототожнюють. Так, С.С. 

Алексєєв стверджує, що „принципи” і „аксіоми” 

представляють собою „нормативне узагальнення 

найбільш високого рівня, концентрований вираз 
змісту права” [1, с.293]. А.М. Колодій вважає, що 

„на ранніх етапах становлення права, процес фо-

рмування принципів був більш простим і примі-
тивним” і що «принципи створювалися спочатку 

у вигляді правових аксіом” [10, с.13]. Аналогічні 
погляди прослідковуються і в інших представни-

ків теорії права. Спільним є те, що „аксіоми” і 

„принципи” розглядаються як передбачені у но-

рмах права правила поведінки, які виражають 

зміст моралі в праві, а тому слугують своєрідним 

виразником цінності права, показником ступеня 

внеску права у духовну культуру людства” [2, 

с.48].  

В науці цивільного процесуального права 

проблема співвідношення аксіом і принципів  у 

цивільному процесі не отримала належної теоре-

тичної розробки. Пояснювалося це тим, що увага 

була більше сконцентрована на дослідженні ли-

ше категорії поняття принципу, системі принци-

пів, оеркмих принципів (М.Г. Авдюков, А.Т. 

Боннер, В.А. Бігун, М.А. Гурвіч, Р.Є. Гукасян, 

І.М. Зайцев, К.І. Комісаров, В.Ю. Мамницький, 

М.К. Рожнов, В.В. Комаров, Н.А. Чечіна, М.Й. 

Штефан та інші). Стосовно співвідношення аксі-
ом і принципів у цивільному процесуальному 

праві то певний теоретичний внесок у цьому ас-

пекті було зроблено Н.А. Чечіною («Основные 

направления развития науки советского гражда-

нского процессуального права» - Л.: ЛГУ, 1987), 

А.А. Ференс-Сороцким (Аксиомы в праве // Пра-

воведение – 1988. - №5. – С.27-31). Будь-яких 

комплексних досліджень у цьому напрямку не 

здійснювалося, а тому багато питань цієї склад-

ної проблеми залишалося поза увагою авторів, 

особливо це стосується питань про взаємодію і 
співвідношення „аксіом” і „принципів” у цивіль-

ному процесі.  
Виклад основного матеріалу. Починаючи 

з античності і аж до середини XIX ст. аксіоми 

розглядалися як інтуїтивно очевидні або апріор-

но істинні судження. Однак у якості правової 
категорії поняття “аксіоми” було введено В.Н. 

Кудрявцевим, який аналізуючи проблеми про-

грамування процесу застосування норми права, 

висловив думку про наявність в праві аксіом. 

Зокрема, автор зазначав, що для програмування 

процесу застосування норми права ми повинні 
перш за все розшифрувати правові поняття, які 
містяться в ній. В процесі цієї діяльності ми мо-

жемо зіткнутися з необхідністю визначити нові 
правові категорії, тим не менш рано чи пізно ми 

повернемося до певних вихідних понять - право-

вих аксіом. Це основні положення і визначення 

правової науки, які є безсумнівними і не припус-

кають інших тлумачень. В свою чергу з них логі-
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чно виводяться, на їх основі визначаються, розроб-

ляються всі інші категорії правової науки, які вже 

згодом закріпляються в норми права [11, с.94]. 

Натомість С.С.Алексєєв, розробляючи про-

блему аксіом в праві, використовував поняття 

"аксіоми" по відношенню до тих чи інших пра-

вових принципів. Зокрема, науковець зазначав, 

що характер аксіом, вочевидь, властивий не тіль-

ки окремим положенням правової науки, але й 

ряду правових принципів: “Об'єктивна основа 

правових аксіом коріниться в закономірностях, 

властивостях спеціально-юридичних принципів 

права... Відхід від аксіом, їх недотримання, може 

призвести до того, що право втрачає риси волі, 
яка зведена в закон, тобто перестає бути правом, 

залишаючись заходами прямого примусу, органі-
заційного впливу” [3, с.111].  

Варто погодитися з С.С.Алексєєвим, що 

аксіоми як правові явища характеризують особ-

ливості права в цілому і впливають на специфіку 

галузевих принципів.  

Зв'язок правових аксіом з правовими прин-

ципами відмічав і такий теоретик права як Л.С. 

Явич, який відзначав, що в принципах права 

будь-якого типу повинні бути закладені ідеї, які 
відображають безсумнівну специфіку правового  

регулювання. Суспільно спрямовані ідеї права і 
правові аксіоми, на його думку слугують ідеоло-

гічною передумовою принципів права. Самими 

же принципами права, як наголошує Л.С. Явич, 

вони стають лише тоді, коли знаходять в ньому 

своє закріплення [16, с.158]. 

На позиції розгляду правових аксіом не 

тільки як загальноправових категорій, але і як 

категорій, притаманних окремим галузям права 

стоїть і Г.І. Манов. Визначаючи аксіоми як аксі-
оматичні положення правової науки , що склада-

лися в результаті узагальнення багатовікового 

досвіду суспільних відносин, Г.І. Манов виділяє 

дві групи правових аксіом: ті, що відносяться до 

права в цілому і відповідно фіксуються загаль-

ною теорією права; ті, що відносяться до окре-

мих галузей права і знаходять відображення в 

тих чи інших юридичних науках [7, с.29-36]. 

На моральний характер правових аксіом 

звертали увагу звертали А.І. Екімов та Н.А. Че-

чина. Зокрема, згідно концепції А.І. Екімова, ак-

сіомами є загальновизнані вимоги справедливос-

ті, які з точки зору моралі безперечно повинні 
стати частиною чинного права [17, с.124-131]. 

Отже, правові аксіоми виступають як правила 

моральності, справедливості. 
На відміну від А.І.Екімова, Н.А.Чечіна під-

креслює, що правові аксіоми складають окрему 

групу норм права. Правові аксіоми, на її думку, 

це норми права, що виражають сутність загаль-

нолюдської моралі. На підтвердження своєї дум-

ки, науковець наводить такі обставини: необхід-

ність дотримання правил поведінки, що містять-

ся в них, є очевидною з точки зору здорового 

глузду, принципів моралі і справедливості і тому 

не потребує особливих доказів; дані норми віді-
грають роль основних положень, на сутності 
яких базується більшість інших правил системи, 

оскільки право покликане відповідати прийнято-

му в суспільстві поняттю справедливості [14, 

с.89-93]. Відображенням загальнолюдської сут-

ності права Н.А.Чечина обґрунтовує правонасту-

пництво між аксіомами самих різних історичних 

епох, що, на її думку, відрізняє їх від правових 

принципів, які втілюють в праві насамперед сус-

пільні погляди і тому є різними в різних типах 

правових систем. Схожість же між правовими 

аксіомами і правовими принципами полягає в 

тому, що правові принципи будуються з ураху-

ванням правових аксіом, оскільки вони відобра-

жають не тільки економічні, політичні, але і мо-

ральні засади суспільства [14, с.89-90]. 

Не заперечуючи проти морального харак-

теру правових аксіом, вважаємо однак за необ-

хідне висловити ряд критичних зауважень, зок-

рема, якщо аксіоми права відображають вимоги 

моралі, то вони повинні мати тих чи інших мора-

льних "дублерів", тобто закріплюватися мораль-

ними нормами, але переважна більшість право-

вих аксіом не має аналогічних моральних норм. 

Тому, ми приєднуємось до думки, висловленої 
А.А. Ференс-Сороцьким, що очевидність прави-

льності цих правил поведінки (особливо щодо 

правових аксіом цивільного процесуального пра-

ва) пояснюється не їх зв'язком з мораллю, а пе-

ревіркою в ході багатовікової правозастосовчої 
практики [12, с.28]. 

Деякі правові норми складалися поступово 

в ході розвитку суспільства. Люди в своїй прак-

тичній діяльності безліч разів стикалися з необ-

хідністю повторення певних моделей поведінки, 

після чого правові норми, які їх закріплювали, 

отримали значення аксіом. Таким чином, в пра-

вових аксіомах фіксувався мінімум умов, необ-

хідних для спільного життя людей, а це означа-

ло, що їх дотримання могло в рівній мірі відпові-
дати інтересам всього населення. Очевидно, так 

склались і аксіоми цивільного процесу, зокрема 

такі як: "Позивач повинен доводити обставини, на 

які посилається", "Кожен позов обмежений межа-

ми певного часу", "Рішення суду не повинно тор-

катися тих, хто не брав участі у справі" та ін. 
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Підсумовуючи все вище сказане, можна 

визначити правові аксіоми передбачені у нормах 

права правила поведінки, які в результаті багато-

вікової практики їх застосування стали звичними 

і самоочевидними. Це прості норми права, в яких 

втілені елементарні юридичні істини емпірично-

го рівня, що є синтезом загальнолюдських досяг-

нень в правовому пізнанні дійсності. Формулю-

ючи нові правила поведінки, будь-який законо-

давець завжди, так чи інакше виходить з най-

більш загальних, давно всім відомих норм,  ви-

роблених його попередниками. Але будучи вве-

деними в принципово інше право, правові аксіо-

ми, часом мало змінюючись зовні, в своєму сло-

весному вираженні набували іншої якості. Тому 

можна стверджувати, що якість права, його роз-
винутість, а також можливість виконувати не 

тільки загальні, але і конкретні завдання, що сто-

ять перед суспільством на певному етапі його 

розвитку, безпосередньо залежать від того, на-

скільки в його змісті втілені аксіоми, як добре і 
повно вони відображені нормами права. 

Отже, аксіомами в цивільному процесуаль-

ному праві слід вважати такі правові норми, які, 
відображаючи соціальну сутність права, історично 

відокремлені прості юридичні істини, сутність мо-

ралі суспільства, встановлюють правила поведінки 

осіб, що беруть участь в процесі, і регулюють від-

носини, що складаються в період і в результаті 
здійснення правосуддя по цивільним справам. 

Цивільні процесуальні аксіоми як будь-які 
правові аксіоми по своїй суті є правовими нор-

мами, що відображають безпосередньо зміст за-

гально-правових ідей соціального спрямування, 

моралі, але вони, на відміну від інших правових 

норм, характеризуються особливостями норм 

цивільного процесуального права, а також зміс-

том процесуальних принципів. 

Слід погодитися з Н.А. Чечіною, що зміст 

аксіом дуже різноманітний, і відповідно до нього 

вони можуть бути відображені в нормах різного 

виду. Деякі аксіоми, відображаючи сутність пра-

ва поряд із змістом моралі, можуть бути сформу-

льовані як норми-принципи. Так, аксіома "Без 
сторони немає суду" формулюється декількома 

правилами, що складають принцип диспозитив-

ності. Аксіома "Для рішення справи судом необ-

хідно вислухати дві сторони" знаходить своє від-

ображення в правилах-принципах рівності сторін 

в процесі, в принципі усності, безпосередності і 
безперервності. Інші аксіоми закріплюються само-

стійними правовими інститутами, декількома або 

одним, а також окремим нормами [14, с.92].  

Особливість процесуальних норм, які фік-

сують аксіоми, - в їх певній стабільності. Вони 

можуть змінювати тільки форму фіксації, але не 

її зміст і тому легко виявляються в нормативних 

актах, що приймаються в різні періоди розвитку 

держави. Так, аксіома "Позивач повинен довести 

обставини, на які посилається" була сформульо-

вана в ст. 18 ЦПК 1923 р., на сьогодні ж в дещо 

зміненому (щодо словесного вираження) вигляді 
дана аксіом міститься в ст. 30 чинного Цивільно-

го процесуального кодексу України. Отже, як 

вказує Н.А. Чечина, аксіоми вплітаються в тканину 

норм цивільного процесуального права у вигляді 
спеціальних норм-правил, загальних норм-завдань, 

норм-принципів, самостійних процесуальних ін-

ститутів або окремих норм [14, с.93]. 

Підсумовуючи вище вказане можна зазна-

чити, що цивільне процесуальне право як систе-

ма норм процесуального права включає в себе у 

вигляді самостійної підсистеми групу норм-

принципів і норм-аксіом. В якості критерію для 

їх розмежування можна запропонувати три кри-

терії: конкретні завдання, зміст і джерела (вихід-

ні компоненти) формування. 

Основна схожість між принципами і аксіо-

мами полягає в тому, що ті і інші по суті є нор-

мами цивільного процесуального права з усіма 

визначальними якостями останніх. Схожість по-

лягає в однаковому способі формулювання і ви-

раження – у нормах цивільного процесуального 

законодавства. Взаємозв'язок аксіом і принципів 

проявляється і в тому, що деякі аксіоми можуть 

бути закріплені у змісті принципів. Однак, як і 
між іншими схожими правовими категоріями і 
поняттями, між ними існують певні відмінності, 
обумовлені їх змістом, про що вже вище наголо-

шувалося. Крім того, зміст кожного процесуаль-

ного принципу вимагає його самостійність в сис-

темі принципів, оскільки саме в своїй взаємо-

обумовленості, взаємозв'язку і взаємодії принци-

пи забезпечують   демократичний   характер   ци-

вільного   процесуального судочинства. 

Система принципів характеризує тільки 

одну, окремо взяту галузь права. Аксіоми же, на 

відміну від принципів, можуть формулюватися 

різними галузями права і, більше того, галузями 

права різних історичних епох. Тобто, аксіоми і 
принципи відрізняються один від одного і своїми 

витоками. Якщо перші за своєю сутністю є кате-

горіями загально-правового начала, то інші - ке-

рівні, основоположні ідеї демократичного суспі-
льства, і тільки його. 

Висновки. Встановлення відмінності між 

правовими принципами і аксіомами має не тіль-
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ки теоретичне, але і певне практичне значення, а 

саме допомагає виявленню певних закономірно-

стей у формуванні галузі права. Зокрема: 1) чим 

повніше і чіткіше цивільно-процесуальні аксіоми 

сформульовані в цивільно-правових нормах, тим 

досконалішою є ця галузь права, ефективнішою 

дія нормативних цивільних процесуальних актів. 

Лише при наявності правових аксіом галузь пра-

ва може бути визнана повноцінною і виконувати 

поставлені перед нею завдання; 2) аналіз проце-

суальних аксіом слугує доказом нерозривності 
права і моралі, їх взаємної обумовленості і зв'яз-
ку, підтвердженням того, що всі норми цивільно-

го процесуального права пов'язані і виражають 

сутність норм моралі демократичного суспільст-

ва; 3) аналіз змісту правових аксіом допомагає 

вияснити ті розділові критерії, які обґрунтовують 

незалежність існування і права, і моралі; 4) істо-

рія виникнення і розвитку сприяє виявленню шля-

хів становлення цивільного процесуального права. 

Аналіз змісту норм-аксіом у порівнянні з но-

рмами-принципами і всіма іншими норми процесу-

ального права також служить фундаментом для 

визначення, які з наявних цивільно-процесуальних 

норм своїм змістом розходяться з аксіомами, чи 

допустиме таке розходження, чи потребує воно 

усунення, чи, навпаки, забезпечує подальший роз-
виток цивільного процесуального права.  
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ПРАВО НЕПОВНОЛІТНІХ НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ,  

ЙОГО ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА 

 
Постановка проблеми. Необхідною умо-

вою побудови демократичної правової держави є 

наділення її громадян широким комплексом прав 

і свобод, що створюють належні умови для пов-

ноцінного життя, а також визнання, дотримання 

та ефективний захист цих прав. Особливої тур-

боти та захисту з боку держави потребують не-

повнолітні громадяни через їх фізичну та розу-

мову незрілість, що дає їм право на особливе 

піклування і допомогу, включаючи належний 

судовий захист. Згідно статті 55 Конституції Ук-

раїни цим правом наділений кожен громадянин 

нашої держави незалежно від віку. Консти-

туційне право неповнолітніх громадян на судо-

вий захист забезпечується цивільним процесу-

альним правом на звернення до суду у випадках 

порушення або оспорення суб'єктивного права та 

охоронюваного законом інтересу, передбаченим 

статтею 4 Цивільного процесуального кодексу 

України (далі – ЦПК). 

На жаль, сутність судового захисту прав 

неповнолітніх у справах, що виникають з сімей-

них правовідносин, його особливості, тенденції 
розвитку та перспективи вдосконалення ще не-

достатньо досліджені в літературі з цивільного 

процесуального права. Існуючий в Україні та за 

її межами науковий  доробок щодо права непов-

нолітніх на судовий захист пов'язаний в основ-

ному з дослідженням науки сімейного права і 
відповідно з дослідженням сімейних прав дити-

ни,  визначенням змісту та суті особистих не-

майнових та майнових прав дитини в сім'ї. Щодо 

процесуальної форми захисту цих прав, процесу-

альних особливостей підготовки та розгляду справ 

по спорах, що виникають в сім'ї - ці аспекти про-

блеми в науці цивільного процесуального права 

України залишилися поза увагою науковців.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблему захисту прав та законних інтересів 

осіб у порядку цивільного судочинства дослід-

жували вчені-процесуалісти: М.Г.Авдюков, 

Й.Г.Богдан, О.Т.Боннер, Е.В.Васьковський, 

М.А.Вікут, М.А.Гурвич, О.В.Гетманцев, 

А.О.Добровольський, О.Г.Дріжчана, П.П.Заво-

ротько, А.С.Іванова, С.Ю.Кац, А.Д.Кейлін, 

Н.О.Кіреєва, О.Ф.Клейнман, В.В.Комаров, 

С.В.Курильов, І.В.Логінов, А.О.Мельников, 

В.К.Пучинський, Е.Г. Пушкар, М.К.Треушніков, 

П.Я.Трубніков, В.І.Тертишніков, В.Н.Черткова, 

Н.О.Чечіна, Д.М.Чечот, М.С.Шакарян, М.Й.Ште-

фан, Я.Л.Штутін, В.М.Щеглов, С.А.Фурса, 

К.С.Юдельсон, В.П.Юрасов. Не дивлячись на 

існування  значного теоретичного доробку, ком-

плексного дослідження проблеми реалізації непов-

нолітніми права на судовий захист у справах, що 

виникають з сімейних правовідносин, в сучасній 

науковій літературі поки що не проводилося.  

Мета статті. Автор ставить перед собою 

завдання проаналізувати наявні в літературі з 
цивільного процесуального права позиції нау-

ковців щодо питання про право особи на судовий 

захист в цілому, та розкрити особливості права 

неповнолітнього на судовий захист, його проце-

суальний зміст та структуру з подальшою роз-
робкою пропозицій про внесення відповідних 

змін і доповнень до ЦПК України, вироблення 

рекомендацій для практичної діяльності судів 

загальної юрисдикції при  розгляді і вирішенні 
справ з участю неповнолітніх.  

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня.  У теорії цивільного процесуального права 

немає єдиного погляду серед науковців щодо 

питання про право на судовий захист. Так, одні 
автори розглядають право на судовий захист як 

суб'єктивне матеріальне право, тобто як право на 

одержання захисту, засобом реалізації  якого є 

право на звернення до суду за судовим захистом 

[10, с.40-47; 20, с.2-5; 8, с.102-105]. Інші науковці 
право на судовий захист ототожнюють з правом 

на звернення за судовим захистом [4, с.48-56; 16, 

с. 104; 25, с.84-87; 14, с.81; 2, с.76]. 

Наведені точки зору не повністю розкри-

вають суті права на судовий захист, тому що іг-

норують або процесуальний елемент (коли право 

на судовий захист ототожнюється з правом на 

одержання  захисту), або матеріально-правовий 

елемент (коли право на судовий захист ототож-

нюється з правом на звернення за захистом). 

Під час звернення неповнолітнього до суду 

з вимогою про захист, ця вимога повинна бути 

розглянута в спеціальній процесуальній формі 
згідно статей 6, 7 ЦПК. Визначена законом сфера 

діяльності органу, його процесуальна особли-

вість безумовно впливає і на форму захисту по-
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рушеного права. Як результат, право на захист 

включає в себе не тільки можливість звернутися 

з вимогою до суду про примусовий вплив на по-

рушника права або інтересу, але й умову про те, 

щоб ця дія була здійснена в певній визначеній 

законом формі. В цій частині право на захист 

виходить за межі традиційного поняття суб'єкти-

вного права і включає в себе право на діяльність 

державного органу. Тому проблема права на су-

довий захист одночасно є проблемою як матеріа-

льного, так і процесуального права. 

У зв'язку з цим ми приєднуємося до думки 

тих науковців, які розглядають право на судовий 

захист в двох аспектах: як право на звернення за 

захистом і право на одержання такого захисту 

[15, с.203; 5, с.104-116; 7, с.89-94; 2, с.13]. Слід 

погодитись також з думкою відомого російсько-

го процесуаліста Г.Л.Осокіної, яка справедливо 

зазначає “оскільки в цивільному судочинстві за-

собом захисту прав і законних інтересів є позов, 

то право на судовий захист втілюється у формі 
права на позов”, що ототожнює право на позов і 
право на судовий захист. І далі автор робить ви-

сновок, що за своєю структурою право на позов 

як право на судовий захист в позовному прова-

дженні складається з права на пред'явлення по-

зову і права на задоволення позову [18, с.20-24]. 

Беручи за основу визначення Г.Л. Осокіної, слід 

мати на увазі, що деякі автори розглядають пра-

во на позов як органічну єдність двох правомоч-

ностей: права на пред'явлення позову і права на 

його задоволення. Інші процесуалісти пропону-

ють розглядати право на позов у двох самостій-

них аспектах: в процесуальному і матеріально-

правовому. Так, під правом на позов у процесуа-

льному розумінні йдеться про право на пред'яв-

лення позову.  А під правом на позов у матеріа-

льному розумінні йдеться про право на за-

доволення позову. І врешті-решт, третя група 

вчених під правом на позов розуміє лише право 

на звернення за судовим захистом, тобто право 

на пред'явлення позову [1, с.154-155; 15, с.191-

203]. До цієї групи входять, як правило, ті проце-

суалісти, які визначають позов як звернення до 

суду за захистом права або інтересу [27, с.159-

160; 4, с.50; 16, с.104]. 

Вважаємо, що найбільш обґрунтованою є 

друга точка зору, згідно якої право на позов роз-
глядається в двох відносно самостійних аспек-

тах: як право на пред'явлення позову (процесуа-

льно-правовий аспект) і право на задоволення 

позову (матеріально-правовий аспект). Поясню-

ється це, насамперед, тим, що право на пред'явлен-

ня позову і право на задоволення позову хоча і вза-

ємопов'язані, але разом з тим цілком самостійні 
категорії, які не співпадають за своїм змістом.  

Так, право на позов  у процесуальному ро-

зумінні (право на пред'явлення позову) відрізня-

ється від права на позов у матеріально-право-

вому розумінні (право на задоволення позову) за 

підставами виникнення і реалізації  наведених 

повноважень. Виникнення і реалізація у непов-

нолітнього права на пред'явлення позову зале-

жить від обставин процесуально-правового хара-

ктеру (наприклад, підвідомчість, підсудність, 

дієздатність особи, пред'явлення позовної заяви 

заінтересованою особою (неповнолітнім або його 

представником на підставі  належно оформлених 

повноважень). Виникнення і реалізація у непов-

нолітнього права на задоволення позову обумов-

лені як матеріально-правовими (регулюються 

нормами цивільного, трудового, сімейного та 

інших галузей права), так і процесуальними фак-

торами. Наявність права на позов в процесуаль-

ному розумінні (права на пред'явлення позову) 

встановлюється суддею одноособово при прийн-

ятті позовної заяви до свого провадження. Наяв-

ність права на позов у матеріально-правовому 

розумінні встановлюється суддею чи судом після 

розгляду справи в судовому засіданні в процесі 
постановлення рішення (глава 22 ЦПК). 

Різниця у наведених вище наслідках прояв-

ляється також і в тому, що відсутність у непов-

нолітнього права на позов у процесуальному ро-

зумінні (права на пред'явлення позову) означає 

відсутність права на процес, що оформляється 

відповідною ухвалою судді (ст.136 ЦПК). Відсу-

тність у неповнолітнього права на позов у матеріа-

льно-правовому розумінні означає відсутність пра-

ва на одержання захисту, що оформляється рішен-

ням суду як актом правосуддя (ст.203 ЦПК). 

Таким чином, право неповнолітнього на 

пред'явлення позову (право на звернення) не мо-

же гарантувати одержання захисту, якщо у нього 

відсутнє суб'єктивне право або охоронюваний 

законом інтерес, які підлягають захисту; або від-

сутні факти, що свідчать про порушення або 

оспорення права. Іншими словами, наявність у 

неповнолітнього права на пред'явлення позову 

ще не означає наявності права на його задово-

лення, тобто наявності права на одержання захи-

сту, адже в позові може бути відмовлено. В свою 

чергу, право на задоволення позову (право на 

одержання захисту) теж не може гарантувати 

неповнолітньому одержання захисту, якщо у 

нього відсутнє право на порушення процесу, 

тобто право на пред'явлення  позову. Підсумо-

вуючи викладене вище слід зробити висновок 
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щодо тісного зв'язку відносно самостійних по-

нять права на позов у процесуальному розумінні 
(право на пред'явлення позову) і права на позов у 

матеріально-правовому розумінні (право на за-

доволення позову), які в сукупності складають 

єдине право на судовий захист.  

На думку М.Й.Штефана,  право на пред'яв-

лення позову (як право на судовий захист) - це 

надана і забезпечена заінтересованим особам 

можливість звернутися до суду першої інстанції 
з вимогою про розгляд і вирішення цивільно-

правового спору з метою захисту суб'єктивних 

майнових та особистих  немайнових прав і охо-

ронюваних законом інтересів [26, с.331]. Таким 

правом на пред'явлення позову наділені усі гро-

мадяни України без вікових обмежень (ст. 4,5 

ЦПК), що дає підстави вважати неповнолітніх 

такими, що можуть звернутися до суду з позовом 

на захист свого суб'єктивного права та охороню-

ваного законом інтересу. Адже у разі порушення 

їх прав у сфері сімейних відносин і виникнення 

необхідності судового захисту, неповнолітні ма-

ють у справі певний інтерес, що робить їх заінте-

ресованими особами, на яких розповсюджуються 

загальні правила статей 4, 5 ЦПК. Таким чином, 

до неповнолітніх теж можуть застосовуватися 

загальні положення щодо права на судовий за-

хист та його реалізацію, хоча це право неповно-

літніх наділене певними процесуальними особ-

ливостями. Так, згідно ч.2 ст.101 ЦПК  неповно-

літні віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років 

можуть звернутися до суду і виступати в суді 
особисто як сторона лише в справах, що виника-

ють з угод, які вони вправі укладати самостійно, 

та в справах про відшкодування заподіяної ними 

шкоди. В інтересах неповнолітніх до 15 років, в 

суді виступають їх законні представники, які до-

помагають останнім реалізувати право на звернен-

ня до суду за захистом своїх прав та інтересів.  

Як бачимо, законодавством не передбачено 

інших категорій спорів, з виникненням яких не-

повнолітній може звернутися до суду за захис-

том і виступити особисто як сторона, навіть як-

що його права та інтереси порушені або оспоре-

ні. Ми не поділяємо таку позицію законодавця, 

яка не зовсім відповідає реаліям сьогодення, а 

тим паче враховуючи прогресивні норми Сімей-

ного кодексу України, який набрав чинності з 1 

січня 2004 року, згідно з яким кожен учасник 

сімейних відносин, який досяг 14 років, має пра-

во на безпосереднє звернення до суду за захис-

том свого права  або інтересу (п.1 ст.18). 

Отже, право на звернення за судовим захи-

стом слід розцінювати як абсолютне право, яке 

належить також і неповнолітнім, оскільки стаття 

4 ЦПК не встановлює  перешкод для звернення 

до суду і це право поширюється на будь-яку за-

інтересовану особу, матеріальні права або охо-

ронювані законом інтереси якої можуть бути об'-

єктами судового захисту. Це, в свою чергу, дає 

нам підстави вважати, що неповнолітні, права та 

інтереси яких порушуються в сім'ї, самостійно 

або через представника теж можуть звернутися 

до суду за захистом своїх прав. Такий висновок 

логічно випливає з позиції законодавця, який 

зазначаючи неперсоніфікований характер права 

на звернення до суду, передбачає у цивільному 

процесі рівний статус кожної особи, яка зверта-

ється до суду за захистом порушеного права,  

жодних вікових меж норма статті 4 ЦПК не міс-

тить. Єдина вимога, що випливає зі змісту цієї 
статті - це заінтересованість особи. Більше того, 

відмова від права на звернення до суду недійсна 

(ч.2 ст.4 ЦПК). 

Категорія необмеженості права на звернен-

ня до суду за захистом передбачає також його 

невідчужуваність, яка може бути елементом пра-

вового статусу лише тих осіб, які звертаються до 

суду за захистом своїх прав та охоронюваних 

законом інтересів. Органи та особи  (органи опі-
ки і піклування, служби у справах неповнолітніх, 

прокурор, законні представники, патронатні ви-

хователі та інші), які порушують справу в інте-

ресах неповнолітніх, лише допомагають непов-

нолітнім реалізувати своє право на судовий за-

хист, надають йому правову допомогу. 

  Висновки. Право на судовий захист у ци-

вільному процесі реалізується особою через пра-

во на позов. Право на позов (як право на судовий 

захист) - це надана і забезпечена заінтересованим 

особам можливість звернутися до суду першої 
інстанції з вимогою про розгляд і вирішення ци-

вільно-правового спору з метою захисту суб'єк-

тивних майнових та особистих  немайнових прав 

і охоронюваних законом інтересів. Правом на 

позов наділені усі громадяни України без вікових 

обмежень (ст. 4, 5 ЦПК), що дає підстави вважа-

ти неповнолітніх такими, що можуть звернутися 

до суду з позовом на захист свого суб'єктивного 

права та охоронюваного законом інтересу.  

В проекті ЦПК слід передбачити положен-

ня, згідно з яким наділити правом на звернення 

до суду осіб, які досягли 14 років  і визнаються 

суб’єктами сімейних відносин,  що відповідає 

нормам нового Сімейного кодексу України.   
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Summary 

 
The right of children on judicial protection is provided with the civil remedial right on the reference in 

court in a case infringement of the subjective rights and interests stipulated part of 4 Civil remedial codes of 

Ukraine 
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ЮРИДИЧНЕ ПОНЯТТЯ БАНКУ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВА 

 

Постановка проблеми. Практика застосу-

вання банківського законодавства в Україні при-

вела до необхідності розробки науково-обґрун-

тованої концепції, яка б дозволила подолати не-

доліки цього законодавства та визначити шляхи 

його вдосконалення. 

Цілком очевидним стало положення про те, 

що банки відіграють надзвичайно важливу роль 

у налагоджені та успішному розвитку економіки, 

досягненню її високої ефективності. Чітке та об-

ґрунтоване дослідження саме базових положень 

банківського права має величезне значення для 

розвитку держави і суспільства. Центральним у 

цих умовах постає питання про юридичне визна-

чення поняття “банку”, яке б дозволило з’ясувати 

місце банку серед інших суб’єктів права та виявити 

специфічні особливості правової природи банку. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дане питання певною мірою аналізувалося у на-

укових працях у сфері банківської діяльності 
провідних учених-юристів: М.М. Агаркова [5], 

О.П. Орлюк [19], А.Ю. Вікуліна [24], А.М. Екма-

ляна [24], Л.Г. Єфімової [9], Е.В. Карманова [13], 

О.А. Костюченко [14], О.М. Олейник [17], 

А.О.Селіванова [22], Г.А. Тосуняна [24]. 

Дослідженню сутності банку присвячені 
праці і вчених-економістів: О.Л. Лаврушина [6], 

С. Мочерного [16], М.В. Романовського [27], 

Г.Н. Белоглазової [27]. 

Серед зарубіжних учених дане питання роз-
глядалося в роботах Б. Бухвальда [7], В. Лексіса 

[15], П. Роуза [21], А.М. Полларда [20], Ж.Г. Пас-

сейка [20], К.Х. Елліса [20], Ж.П. Дейлі [20], Ж. 

Глінецька [29], Ж. Гарасімович [29], Р. Ровер [30]. 

Відзначаючи вагомий внесок вищезазначе-

них учених у розробку різних аспектів в сфері 
банківської діяльності, не можна не констатувати 

того факту, що в умовах переходу до ринкової 
економіки по-новому осмислюються багато юри-

дичних категорій, у тому числі й поняття “банку” 

та визначення його ролі у суспільстві. Але наяв-

ність багатьох, часто суперечливих, поглядів на 

цю проблему вимагає дослідження не випадко-

вого набору питань, що характеризують банків-

ську діяльність, а відповідей на конкретні питан-

ня, поставлені методологією. Поняття “банк” є 

однією із ключових категорій у банківському праві, 
яке ще не знайшло своєї чіткої визначеності. 

Мета статті. Автор ставить перед собою 

завдання проаналізувати ступінь наукової розро-

бки даного питання, дослідити причини розмаїт-

тя поглядів до розуміння цього поняття, з’ясу-

вати, що означає поняття “банку”, чим воно відрі-
зняється від поняття інших  фінансових установ та 

якими є ознаки, завдяки яким банк вважається 

суб’єктом, що займається банківською діяльністю, 

дати визначення юридичного поняття банку.   

Виклад основного матеріалу. Вперше ви-

значення поняття “банку” з’яви-лося в Законі 
України “Про банки і банківську діяльність” від 

20 березня 1991 року, у відповідності до ст. 3 

якого банки визначалися як установи, функцією 

яких було кредитування суб’єктів господарської 
діяльності та громадян за рахунок залучення ко-

штів підприємств, установ, організацій, населен-

ня та інших кредитних ресурсів, касове та розра-

хункове обслуговування народного господарст-

ва, виконання валютних та інших банківських 

операцій. Це визначення  було надто широке, на 

нашу думку, тому, що, по-перше, в Законі таких 

операцій було зазначено аж 16, однак не вказано, 

чи банк повинен виконувати всі ці операції, чи 

тільки одну з них для того, щоб одержати відпові-
дний статус. Це давало можливість надто широко 

трактувати поняття банк і сферу банківської діяль-

ності, чим розмивалася правова межа між банками 

та небанківськими фінансовими установами. 

В 1993 році до Закону вносяться зміни та 

доповнення, згідно з якими заборонялося небан-

ківським фінансовим установам відкривати ра-

хунки, приймати вклади, здійснювати розрахун-

ки та кредитування. Тобто це вважалося суто ба-

нківською діяльністю, тому займатися нею ін-

шим фінансовим установам не дозволялося. Але 

й ці зміни та доповнення остаточно не вирішува-

ли питання про те, що ж розуміє під поняттям 

“банк” українське законодавство. Чи це устано-

ва, яка виконує вище названі чотири операції, що 

заборонені для небанківських установ, чи тільки 

одну з них, чи будь-яку з 16 операцій, переліче-

них у ст. 3 Закону України “Про банки і банків-

ську діяльність” від 20 березня 1991 року. Вимо-

га до банку про страхування депозитів, як це 

зроблено у законодавстві США [20, с. 39] в укра-

їнському законі навіть не згадувалася. 
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По-друге, визначення поняття “банку” з 
погляду права було не зовсім вдалим, тому що 

під установою в законодавстві традиційно розу-

мілися організації, які створювалися власником 

для здійснення управлінських, соціально-куль-

турних та інших функцій некомерційного харак-

теру, та які фінансувалися їм повністю або част-

ково [23, с.81; 5, с.11-12]. Отже, як бачимо, юри-

дична сутність банку залишилася не зовсім зро-

зумілою. Крім того, законодавство дозволяло ви-

конувати окремі банківські операції установам, які 
не є власне банками, визначив їх як “інші кредитні 
установи”. При цьому саме поняття кредитної 
установи в законодавстві не розкривалося.  

Значно пізніше у Законі України “Про На-

ціональний банк України” [2] давалося визна-

чення поняття фінансово-кредитної установи. 

Окремо вживалося поняття “кредитна установа”, 

хоча в глосарії зазначеного закону поняття 

“банк” визначалося через поняття юридичної 
особи, яка на підставі ліцензії Національного ба-

нку України здійснювала діяльність по залучен-

ню вкладів від фізичних та юридичних осіб, ве-

денню рахунків і наданню кредитів на власних 

умовах. Як зазначає А.О. Селіванов “відмітні риси 

банківської установи іноді ігноруються саме у пра-

вовому розумінні, про що свідчить термінологія 

деяких законів, у яких поняття  “банки” охоплю-

ються загальними визначеннями, наприклад, щодо 

суб’єктів оподаткування” [22, с. 46].  

Всі вище вказані недоліки зумовлені, як ми 

вважаємо, перехідною економічною ситуацією, в 

якій зароджувалося банківське законодавство. 

Зумовлені вони ще й тим, що мало місце недо-

статнє теоретичне опрацювання даного питання. 

Із зрозумілих причин відомий представник росій-

ської дореволюційної школи права М.М. Агарков 

підкреслював, що не існує такого логічно-правиль-

но побудованого визначення, яке б точно відпові-
дало тому поняттю, яке мають на увазі, користую-

чись терміном “банк” [5, с. 9]. 

Багато вчених-юристів досліджували по-

няття “банку”. Так, О.М.Олейник вважає, що не-

обхідність визначити поняття “банку” пов’язана 

з існуванням двох груп міркувань [17, с.75]. Пе-

рша група, як вважає  автор, пов’язана з необхід-

ністю встановити, що являє собою утворення чи 

суб’єкт права, який називається “банком”, визна-

чити його правовий статус та компетенцію. Дру-

га група міркувань, не менш важливих, пов’язана з 
тим, щоб визначити – в яких випадках необхідно 

утворювати банк та для яких видів діяльності не-

має інших правових форм, крім банку. Визначення 

поняття “банку” О.М.Олейник пропонує розкрити 

через певні його ознаки [17, с. 75-76]. 

Професор О.І. Лаврушин зазначав, що пі-
знання сутності банку, як і будь-якого іншого 

явища, вимагає відповіді не на питання про те, 

чим він займається, які операції виконує або ви-

конував у процесі свого історичного розвитку, а 

про те, якими він характеризується якостями, що 

виражають його істотну визначеність, яка його 

специфіка, в чому його основа і, нарешті, яка 

внутрішня структура банку і звідси, які операції, 
що випливають із сутності, банк переважно по-

винен виконувати [6, с. 4-5]. 

У словнику-довіднику за редакцією 

О.М.Горбунової поняття “банку” розглядається 

через поняття “кредитна організація”, яка має 

виняткове право здійснювати у сукупності певні 
банківські операції [8, с.13; 25, с.405]. 

Ми вважаємо, що характеристика банку як 

кредитної організації передбачає виявити коло 

операцій, які банк вправі здійснювати. При цьо-

му, виходячи із вищевказаного, поняття кредит-

ної організації повинно бути більш ширше, тому 

що воно охоплює як банки, так і небанківські 
кредитні організації. В дійсності це не так. Банк 

виступає ніби найбільш досконалою кредитною 

організацією і це тому, що він може здійснювати 

будь-які види діяльності, як банківські, так і небан-

ківські. Небанківські же кредитні організації мо-

жуть здійснювати будь-які банківські операції, 
крім тих, які законом віднесені до компетенції бан-

ку. А це означає, що поняття “банку” входить у 

поняття “кредитна організація” поряд з поняттям 

“небанківська кредитна організація”, разом з яким 

вони й утворюють це загальне визначення. 

Дискусійним залишається питання про те, 

що означає поняття “банк” і у банківському зако-

нодавстві США. Так, американський учений 

П.Роуз характеризує банк як фінансовий інститут, 

який пропонує широкий спектр послуг [21, с.3]. 

Американські автори підручника “Банків-

ське право США” вказують, наприклад, на таку 

характеристику банку: що являє собою банк, 

звичайно визначається при вивченні статуту або 

ліцензії на ведення банківської діяльності, а по-

тім повноважень, наданих тим, хто приймає та-

кий статут; статути можуть відрізнятися від ста-

тутів інших депозитних і небанківських установ 

[20, с. 33-34]. Робилися спроби, і не безуспішно, 

до-вести, що банківські операції можуть викону-

вати і небанківські інституції. В законодавстві 
навіть з’явився термін “небанківський банк”. На-

решті, було визнано, що банком є будь-яка уста-

нова, яка застрахована Федеральною корпораці-
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єю страхування вкладів, або виконує одну з двох 

операцій: приймає вклади до запитання чи пере-

казні рахунки або надає комерційні кредити  [20, 

с.39]. Як бачимо, вказані автори пов’язують 

юридичну категорію “банк” зі статутом і дозво-

леною банківською діяльністю. 

У праці німецького вченого Вільгельма Ле-

ксіса поняттям “банк” охоплюються всякого ро-

ду установи для здійснення банківських операцій 

[15, с. 32-34]. 

Інший німецький учений Б. Бухвальд ука-

зував: “Під поняттям банк розуміють підприємс-

тво, яке займається грошовими, кредитними та 

іншими операціями” [7, с. 6]. 

Автори статті “Методологія дослідження 

сутності банку” С. Мочерний та Л. Гришак після 

аналізу різних поглядів щодо сутності банку 

дійшли висновку, що банк – це особливе кредит-

но-фінансове підприємство, яке здійснює різно-

манітні операції, зокрема виконує основні базові 
функції, в процесі виконання яких, а також з 
приводу привласнення наявних у нього активів, 

виникає певна сукупність виробничих відносин 

між різними економічними суб’єктами з метою 

отримання доходів, передусім привласнення 

прибутків [16, с. 10 ]. 

В юридичній енциклопедії поняття “банку” 

розглядається через поняття “фінансово-кредит-

на установа” [28, с. 189-190].  

Як бачимо, різні вчені – і юристи, і еконо-

місти – по-різному визначають поняття банку: 

одні називають банк установою, другі – кредит-

ною організацією, треті – інститутом, четверті – 

фінансово-кредитною установою, п’яті – кредит-

но-фінансовим підприємством, шості – пов’я-

зують юридичну категорію банк зі статутом і 
дозволеною банківською діяльністю. Причому 

деякі автори визначають поняття банку шляхом 

перерахування окремих функцій, що виконують-

ся ним, найчастіше ототожнюючи функції банків 

з певними напрямами чи видами їх діяльності, а 

іноді просто з окремими операціями. Вважаємо 

такий підхід до визначення поняття “банк” не-

правомірним. 

На нашу думку, визначати банком будь-яку 

установу, яка приймає вклади і які вкладник мо-

же на законних підставах вилучати за вимогою, 

та яка здійснює діяльність щодо надання комер-

ційних позик, – означає обмежувати предмет ба-

нківської діяльності лише зазначеними функція-

ми. При такому вузькому підході багато банків-

ських послуг залишаються поза сферою банків-

ської діяльності. Існує немало організацій та 

установ, які на підставі дозволів можуть надава-

ти комерційні кредити, але уникають визначення 

їх як банків. Цим вони не порушують норми за-

кону, але і не мають правових підстав для відне-

сення їх до категорії “банки”.  

Ключовою категорією в суспільних відно-

синах, які складають предмет банківського пра-

ва, є банк. Але аналіз наукових досліджень по-

няття “банку” дає можливість стверджувати, що 

питання це не настільки просту, як здається на 

перший погляд. 

Поняття “банк” походить від італійського 

“banka” (в перекладі – стіл, лава), на якому в Се-

редньовіччі генуезькі міняли розкладали свої 
монети у мішках та посудинах [6, с. 4; 13, с. 12; 

9, с. 6; 14, с. 33; 19, с. 5; 22, с. 47]. Вони прийма-

ли грошові внески у торговців та спеціалізували-

ся на обміні грошей різних міст і країн. З часом 

міняли стали позичати іншим грошові внески та 

власні кошти і отримувати за це відсотки, що 

призвело до перетворення мінял у банкірів. 

Як видно, основним фінансовим засобом 

банківської діяльності виступають гроші. У стат-

ті 99 Конституції України закріплено, що грошо-

вою одиницею України є гривня [1]. Банки пови-

нні здійснювати платежі та розрахунки на тери-

торії України винятково у національній валюті. 
Щоб визначити поняття “банку”, вважаємо, за не-

обхідне мати уявлення про головні ознаки банку. 

Деякі вчені в якості основної ознаки банку 

виділяли договірний характер відносин між бан-

ком та його клієнтами [11, с.28]. Але варто за-

значити, що банк у порівнянні з іншими суб’єк-

тами підприємництва має деякі повноваження 

владного характеру, які не дозволяють визначити 

правову природу відносин між банком і клієнтом 

повною мірою як договірну. 

Більш правильна, на нашу думку, пропози-

ція розглядати банк як підприємство, яке надає 

специфічний вид послуг [9, с. 29-31] – банківські 
послуги [26, с. 135]. Але саме тут необхідно вра-

ховувати те, що банківські послуги можуть нада-

вати не тільки банки, але й інші фінансові уста-

нови. У зв’язку з цим виникає потреба чіткого 

розмежування цих понять. А ще точніше розгля-

дати банк, як це пропонує І.Б. Заверуха, як особ-

ливу категорію підприємств – фінансових посе-

редників. Як зазначає автор, “фінансове посеред-

ництво передбачає залучення коштів від інвестора 

(вкладника) та інвестування (вкладення) цих кош-

тів з метою одержання прибутку. Фінансові посе-

редники займають позицію між інвестором та кін-

цевим споживачем вкладених коштів. Інвестор 

при фінансовому посередництві вступає у відно-

сини винятково з посередником, а не з фірмою 
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чи проектом, у який вкладено кошти” [12, с. 34]. 

Такого ж погляду дотримується і О.П.Орлюк, 

указуючи на те що “на сьогодні банки є одними 

із найстаріших і найбільших за активами фінан-

сових посередників” [19, с. 5]. 

Сьогодні банк, як правова категорія, знай-

шов відображення у ст. 1 Закону України “Про 

банки і банківську діяльність”, у відповідності до 

якої банк визначається як юридична особа, яка 

має виняткове право на підставі ліцензії Націо-

нального банку України здійснювати у сукупно-

сті такі операції: 1) залучення у вклади грошових 

коштів фізичних та юридичних осіб; 2) розмі-
щення зазначених коштів від свого імені, на вла-

сних умовах та на власний ризик; 3) відкриття та 

ведення банківських рахунків фізичних та юри-

дичних осіб [3]. 

Уперше у новій редакції Закону України 

“Про банки і банківську діяльність” [3] законо-

давець визначає пріоритетну роль базових опе-

рацій і те, що лише банки, можуть здійснювати 

їх у сукупності. Саме сукупність цих трьох опе-

рацій: депозитні операції, які пов’язані із залу-

ченням грошових коштів у вклади; кредитні опе-

рації та розрахункові операції - розкривають ос-

новну ознаку банку, тому що окремі з цих опера-

цій можуть здійснюватися і небанківськими 

установами. 

Із поняттям фінансової установи в чинному 

законодавстві була певна неузгодженість. Так, 

відповідно до ст. 1 Закону України “Про Націо-

нальний банк України” фінансова установа роз-
глядалась як юридична особа, що проводила од-

ну чи декілька операцій, які могли виконуватися 

банками, за винятком залучення вкладів. А в ст.1 

Закону України “Про фінансові послуги та дер-

жавне регулювання ринків фінансових послуг” 

поняттю фінансової установи надавалося більш 

широке значення, оскільки до фінансових по-

слуг, які можуть надавати юридичні особи, ви-

значені як фінансові установи, відноситься залу-

чення фінансових активів з зобов’язанням щодо 

наступного їх повернення. Але 10 січня 2001 ро-

ку з прийняттям Закону України “Про внесення 

змін та доповнень до Закону України “Про Наці-
ональний банк України” поняття “фінансової 
установи” виключено із Закону України “Про 

Національний банк України”. І на сьогодні це 

питання регулюється Законом України “Про фі-
нансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг” [4]. Ми вважаємо, що  у 

будь-якому випадку, основною ознакою фінан-

сової установи є надання фінансових послуг за 

умови отримання відповідного правового статусу 

та дозволу на їх здійснення. 

Висновок перший. Отже, банк є юридич-

ною особою, яка на підставі ліцензії НБУ має 
виняткове право здійснювати у сукупності 
депозитні, кредитні та розрахункові операції. 
Особливість банку в порівнянні з іншими фінан-

совими установами полягає в тому, що банк є 

основним фінансовим інститутом, який поклика-

ний здійснювати банківську діяльність, що має 

виключний характер. У той ж час усі інші фінан-

сові установи – це в основному спеціалізовані 
організації, які виконують певне, визначене коло 

банківських операцій залежно від свого правово-

го статусу. Невід’ємною частиною таких понять 

як “банк” і “фінансова установа” є юридична ка-

тегорія “банківської операції”, яка розкриває 

зміст їх діяльності. Тому подальші дослідження, 

на нашу думку, необхідно спрямувати  саме на 

цю юридичну категорію.   

Висновок другий. Виходячи із проведено-

го дослідження, ми вважаємо, що до головних 

ознак банку  можна віднести такі: 1) банк, як 

юридична особа може бути державною устано-

вою або суб’єктом комерційної діяльності, спря-

мованої на отримання прибутку; 2) банк створю-

ється у формі акціонерного товариства, товарис-

тва з обмеженою відповідальністю або коопера-

тивного банку (ст. 6 Закону України “Про банки і 
банківську діяльність”); 3) банк не просто здійс-

нює банківські операції, а в сукупності здійснює 

такі банківські операції: залучення у вклади 

грошових коштів фізичних і юридичних осіб; 

розміщення зазначених коштів від свого імені, на 

власних умовах та на власний ризик; відкриття 

та ведення банківських рахунків фізичних та 

юридичних осіб; 4) банк зобов’яза-ний мати ста-

тутний фонд (капітал); 5) банк володіє спеціаль-

ною компетенцією, тобто він отримує прибуток 

тільки шляхом здійснення визначених операцій; 6) 

банк діє на підставі ліцензії, виданої НБУ; 7) банк 

розглядається законодавцем як один із елементів 

банківської системи.  
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properties due to which bank is considered to be the subject of banking activity, the definition of the judicial 

concept of bank is given. 
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ПОНЯТТЯ ПРАВОЧИНУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Правовідносини, в 

тому числі цивільно-правові, виникають на під-

ставі конкретних життєвих, різного роду, обста-

вин (ex variis causarum figuris – Гай, D. 44.7.1), з 
якими закон пов’язує виникнення у суб’єктів 

прав та обов’язків. Такі обставини отримали на-

йменування юридичні факти.  

Юридичні факти як правова категорія в до-

статній мірі досліджувалися в юридичній науці. 
Склалась їх цілісна теорія, система, розкрито 

зміст окремих видів, тощо. Особливим різнови-

дом юридичних фактів довгий час вважались у 

радянській доктрині цивільного права угоди. Але 

дещо інша позиція викладена в Цивільному ко-

дексі України від 16 січня 2003 року [17] (надалі 
– Новий ЦК), де чітко простежується тенденція 

на відмову від категорії угоди і введення іншої, 
не нової, але дещо забутої правової категорії 
“правочин”. Підтримуючи в цілому доцільність 

введення такої категорії, на нашу думку, деякі 
основні ознаки, викладені у визначенні поняття 

„правочин” за Новим ЦК, потребують певної ко-

рекції, що і буде розглянуто в межах цієї статті. 
Ступінь наукової розробки проблеми. 

Одним з перших російських учених, який указу-

вав на вузькість поняття угоди (“сделки”), був 

Д.І.Мєйєр [11, с.201]. “В общежитие” (в загаль-

ноприйнятому суспільному значенні) угода не 

має визначеного юридичного значення. Відпові-
дне значення має тільки юридична угода. Мєйєр 

під юридичною угодою розумів усяку юридичну 

дію, спрямовану на зміну існуючих юридичних 

відносин. Запропонувавши новий термін “юри-

дична угода”, дослідник провів аналогію власно-

го терміна з латинським negotium juris, францу-

зьким negoce de droit, німецьким Rechtseschäft. 

Суттєвими умовами для юридичної угоди 

Д.І.Мєйєр визначав тільки дві: 1) щоб юридична 

дія призвела зміну в існуючих юридичних відно-

синах: зміна може полягати у встановленні яких-

небудь прав, раніше не існуючих, або в переході 
прав від однієї особи до іншої, або в припиненні 
права; 2) щоб юридична дія була спрямована до 

зміни існуючих юридичних відносин, вчинена з 
метою здійснити ці зміни; а дія, не спрямована 

на це, не підходить під поняття угоди. Така хара-

ктеристика юридичної дії, за Д.І.Мєйєром, майже 

повністю збігається з поняттям правочину, за-

пропонованим у ст. 202 Нового ЦК. 

У радянський період у цивілістичній науці 
правочини практично не розглядались [8, с. 28]. 

Це було зумовлено суттєвим відходом від гума-

ністичних принципів регулювання цивільних 

відносин, де свобода учасників цих правовідно-

син повинна бути не обмежена. В. І. Ленін у сла-

внозвісній записці до тодішнього міністра юсти-

ції Курського на довгий час визначив долю при-

ватних відносин і методи цивільного права. 

„Якщо все приватне для нас є публічне, то і до-

пустимо для регулювання приватних відносин 

використання владних підходів” [10, с.140]. Ре-

волюційна буря змела не тільки старий режим, 

але і його спеціалістів. Внаслідок цього було 

втрачено наукове наступництво. Енциклопедич-

ність знань, поліглотство його представників 

стало із загального правила скоріше винятком. 

Революційна правосвідомість прийшла на зміну 

знанням. Тому у радянській цивілістиці розгля-

дались лише угоди. 

Сучасна вітчизняна наука повернулась до 

розгляду правочинів як підстав виникнення, змі-
ни, припинення цивільних прав та обов’язків. 

”Правомірні дії, - як указує О.А.Підопригора [12, 

с.140], - спрямовані на досягнення певного пра-

вового результату (на виникнення, зміну або 

припинення прав і обов’язків) називаються пра-

вочинами, наприклад, продати, купити, обміня-

ти, подарувати, здати в оренду, заповісти, всту-

пити в шлюб тощо". Теоретичні розробки знай-

шли своє певне, хоча і небезспірне, відображення 

в Новому ЦК. 

Мета статті. Автор ставить за мету про-

аналізувати ступінь наукової розробки проблеми, 

дослідити основні ознаки правочину, обґрунту-

вати обов’язковість такої ознаки правочину як 

правомірність дій, внести відповідні пропозиції до 

вдосконалення чинного законодавства. 

Виклад основного матеріалу. В Новому 

ЦК зроблена спроба розширити сферу юридич-

них фактів як підстав виникнення цивільних 

правовідносин за рахунок їх деталізації. У Пе-

редмові до Проекту Цивільного кодексу України 

вказується: “Глава “Правочини” у чинному Ци-

вільному кодексі – це “угоди” містить базові по-

ложення перш за все договірного права” [4, с.10]. 
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Глава 16 „Правочини” Нового ЦК містить два 

параграфи: „Загальні положення про правочини” 

та „Правові наслідки недодержання сторонами 

при вчиненні правочину вимог закону”. Згідно зі 
ст. 202 Нового ЦК, правочином визнається дія 

особи, яка спрямована на набуття, зміну або 

припинення цивільних прав та обов’язків. Якщо 

порівняти це визначення із ч. 1 ст. 41 чинного 

ЦК, де вказано, що угодами визнаються дії гро-

мадян та організацій, спрямовані на встановлен-

ня, зміну чи припинення цивільних прав та 

обов’язків, то стає очевидною повна тотожність 

наведених дефініцій і виникають питання теоре-

тичного та практичного характеру: про зміст та 

правове навантаження, їх співвідношення, сис-

тему, місце серед підстав виникнення цивільних 

правовідносин, доцільність зміни випробуваної 
часом юридичної термінології тощо. Варто звер-

нути увагу на ту обставину, що угода в українсь-

кій лексиці також сприймається як договір, що 

само по собі вносить неясність в розуміння сут-

ності використаного терміна. Виходячи з цього, 

мабуть, і прийнято рішення про розмежування 

угод у розумінні ч. 1 ст. 41 чинного ЦК, які 
отримали в Новому ЦК назву право чини, та час-

тини 2 тієї ж статті – договір є угодою. 

Як правильно підкреслює В. Десятник [7, 

с.12], як у її назві, так і в тексті обох її частин 

ст.41 чинного ЦК термін “угоди” записаний у 

множині так само, як і слово “дії” також відо-

бражає множинність, що віддзеркалює взаємо-

зв’язок угод як загального та окремих їх видів як 

окремого. Навіть у тому разі, коли ці угоди від-

повідно до чинного законодавства визнаються 

недійсними, чи взагалі нікчемними, все одно во-

ни підпадають під дефініцію “угоди”.  

Загальновідомо, що при розробці цивіль-

них кодексів суверенних держав, що виникли на 

терені Радянського Союзу, враховувались досяг-

нення цивілістичної науки, в тому числі Модель-

ний цивільний кодекс, який виходив із концепції 
угод. Так, при прийнятті Державною Думою Фе-

деральних Зборів Російської Федерації 21 жовтня 

1994 р. першої частини Цивільного кодексу Ро-

сійської Федерації [5, с.69] (надалі – ЦК РФ)
 по-

няття угоди залишилось незмінним – у редакції 
попереднього кодексу. За ст. 153 ЦК РФ «Сдел-

ками признаются действия граждан и юридиче-

ских лиц, направленных на установление, измене-

ние или прекращение гражданских прав и обя-

занностей». Якщо виходити з буквального тлу-

мачення наведеної норми, то виходить, що угоди 

можуть вчиняти лише громадяни, саме їм відда-

ється пріоритет. Інші особи: іноземці, апатриди 

нібито укладати угоди не можуть. Але це не так, 

оскільки у сфері приватно-правових відносин 

законодавчого акту щодо їх загальної реторсії 
угодоздатності не приймалось. Вочевидь, у ЦК 

РФ закладена клаузула про необхідність поши-

реного тлумачення.  

Розробники Нового ЦК хоча і враховували 

Модельний цивільний кодекс, але свій вибір зу-

пинили все-таки на пріоритеті прав людини, а не 

тільки громадянина, яка у сфері приватно-

правових відносин не може бути обмежена в сво-

їх правах не інакше ніж на підставі і в межах 

встановлених законом. При цьому, виходячи з 
вимог достатньої чіткості та зрозумілості право-

вих норм, економічності їх стилістики, на наш 

погляд, вказівка на фізичних та юридичних осіб, 

як суб'єктів «сделок», теж не виправдана. У ви-

значенні поняття цивільного права прямо вказу-

ються його суб'єкти, тому в подальшому деталі-
зація можлива лише в тому разі, якщо укладення 

деяких угод є винятковим правом фізичних чи 

юридичних осіб. 

Правочин це - завжди дія. Характеристика 

угоди як дій, спрямованих на встановлення, змі-
ну, припинення юридичних відносин зберегла 

свою актуальність та знайшла відповідне закріп-

лення в законодавстві як іноземному [5, с. 77], 

так і вітчизняному (ч.1 ст.41 чинного ЦК). Саме 

спрямованість дій відрізняє угоди від інших 

юридичних фактів, наприклад, деліктів, які та-

кож можуть змінювати правовідносини. Але ця 

дія має внутрішню сторону - волю, намір, та зов-

нішню - волевиявлення. На це звертали серйозну 

увагу ще стародавні юристи. Так, у Риториці 
Аристотель указує на ту обставину, що "треба 

звертати увагу не на слово (logos), а на намір 

(dianoia)". Цельз писав: "Scire leges non est verba 

earum tenere, sed vim ac potestatem" – Знання за-

конів полягає не в тому, щоб дотримуватись їх 

слів, а в силі їх значення (D.1.3.17). Дія повинна 

бути активна та однозначно зрозуміла як для са-

мих суб‘єктів правочину, так і для інших осіб. 

Крім того, при вчиненні правочину особи пови-

нні мати необхідний обсяг цивільної дієздатнос-

ті. Як справедливо вказував Ф. І. Гавзе: „Волеви-

явлення однієї з осіб, яка виявила свою волю 

(оферента), спрямоване на отримання відповід-

ного волевиявлення іншої особи (акцептанта), в 

результаті чого виникає загальний вольовий акт, 

договір, що призводить до досягнення зустріч-

них результатів, бажаних для них” [2, с. 86].  

Правочин як юридична дія, що вчинена у 

відповідності до вимог норм права, має свої, при-

таманні йому, характерні ознаки. На наш погляд, 
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вони нічим принципово не різняться від ознак 

угоди. Ці ознаки можна поділити на загальні – 

характерні для всіх юридичних фактів, та спеціа-

льні, що властиві лише правочинам. Серед 

останніх варто виділити такі ознаки як правомір-

ність і моральність правочину. 

Правомірність означає, що правочин ква-

ліфікується таким лише у тому разі, якщо він 

вчинений у відповідності до вимог чинного циві-
льного законодавства – тобто прямо ним перед-

бачений, чи не суперечить йому, а також мора-

льним засадам громадянського суспільства. Крім 

цього, він повинен бути вчинений в межах здійс-

нення особою своїх цивільних прав. Якщо особа 

виходить за межі, встановлені ст. 5 чинного ЦК 

(ст. 15 Нового ЦК), то її дії не можуть вважатися 

правочином.  

Моральність правочину означає його від-

повідність сприйнятим суспільством розумінням 

ідеалів добра і зла, справедливості тощо. Останні 
мають свою залежність від форми самого суспі-
льства. Так, за п. 1 § 138 Німецького цивільного 

уложення угода, яка порушує публічний поря-

док, є нікчемною [3, с.38]. Судовою практикою 

встановлено, що угода нікчемна за даною підста-

вою, якщо вона протирічить „поняттю про при-

стойність осіб, що думають однаково і справед-

ливо” (“sense of decency of persons thinking equi-

tably and justly” [19, р.177]). У відповідності до 

ст. 40 ЦК Нідерландів угода, яка за змістом або 

метою протиріччить моральності чи суспільному 

порядку, нікчемна [18, с.30-31]. Стаття 169 ЦК 

РФ містить положення про недійсність угод, 

укладених з метою, суперечною основам право-

порядку і моральності [5, с.82]. 

Визнання угод недійсними, з підстав їх 

спрямованості, було і залишається одним з тра-

диційно спірних питань у практиці застосування 

цивільного законодавства [9, с.177]. Немає єдно-

сті поглядів і в теоретичних розробках. 

При аналізі названих угод у літературі 
приділялось велике значення суб’єктивній сто-

роні. О.С.Іоффе до умов визнання таких угод не-

дійсними відносив цілеспрямованість угоди і 
суб’єктивне ставлення до неї її учасників. 

В.А.Рясенцєв характеризує такі угоди лише 

суб’єктивними ознаками: усвідомлення в момент 

їх укладення того, що угоди противорічать інте-

ресам соціалістичної держави і суспільства і на-

явність умислу на вчинення таких угод. Однак 

надалі В.А.Рясенцєв поряд з суб’єктивною озна-

кою розглядав і об’єктивну, яка, на його думку, 

складалась у протиправності. Така позиція була 

піддана критиці. Висловлювався погляд, за яким 

не кожна угода, що кваліфікувалась за ст.49 чин-

ного ЦК, є протиправною. Так, О.А.Красавчиков 

відзначав, що ознака протиправності не є специ-

фічною ознакою таких угод. В.П.Шахматов у 

якості ознаки угод, недійсних за ст. 49 ЦК, нази-

вав суб’єктивну ознаку (вина в формі умислу), й 

об’єктивну ознаку – підвищену суспільну шкід-

ливість. Н.Д.Шестакова, аналізуючи теоретичні 
погляди і відповідну судову практику розгляду 

справ про визнання угод недійсними, підтримала 

позицію про таку суб’єктивну ознаку угод. „Сам 

закон вказує на наявність мети, яка свідчить про 

умисел учасників угоди”. Водночас звертала ува-

гу на те, що „об’єктивна ознака, яка характери-

зувала б дану угоду як противну інтересам дер-

жави і суспільства, законодавцем не була напов-

нена визначеним змістом” [18, с. 30]. 

Зміст правочину не може суперечити по-

ложенням закону, інших правових актів, а також 

моральним засадам суспільства. Мова йде лише 

про імперативи, а точніше, з позицій методу ци-

вільно-правового регулювання – межі здійснення 

прав. Ці обмеження прямо передбачені законом і 
підзаконні нормативні акти не можуть виходити 

за їх межі. Водночас у них можуть бути уточнені 
у своїй змістовній частині положення закону. 

Але в разі встановлення підзаконними актами 

додаткових у порівнянні із законом обмежень 

вони повинні визнаватись недійсними. Це має 

принципове значення для судової практики та ста-

більності самого Цивільного кодексу України, його 

норм. Вимога про відповідність угоди не лише за-

кону, а й іншим правовим актам знайшла відповід-

не підтвердження в судовій практиці  [16, 15].  

Висновки: правомірність і моральність 

правочину є комплексними поняттями і його 

ознаками. Тому, на наш погляд, поняття право-

чину повинно бути визначене як правомірна дія 

суб'єкта цивільного права, спрямована на вста-

новлення, зміну та припинення суб'єктивних 

прав і юридичних обов'язків. Не зважаючи на те, 

що правочини є новелою у цивільному праві 
України, їх виділення є кроком для подальшого 

розмежування юридичних фактів і може бути 

прийнятне в науці цивільного права. 
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ФУНКЦІЇ ДОГОВОРУ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ 
 

Постановка проблеми, що розглядається 

обумовлена передусім становленням, реформу-

ванням правового регулювання праці в нових 

умовах. Історично склалося так, що проблема 

функцій договору стала пріоритетною пробле-

мою цивільного права, а тому і будь-які спроби 

удосконалити, адаптувати функції договору до 

ринкових умов якби вже передбачають цивільно-

правовий підхід до реформування будь-якої га-

лузевої науки (трудового, адміністративного 

права). Разом з тим функції договору – це зага-

льногалузева проблема і в трудовому праві. Про-

являючи свої характерні риси, функції договору 

дозволяють врахувати галузеву специфіку, в то-

му числі і трудового права. 

Ступінь розробки проблеми. В роботах 

учених-юристів стосовно такої категорії, як функ-

ція, перевага віддається праву в цілому [16, с.11-12; 

17, с. 16-18] або його галузям [6, с.65]. Що стосу-

ється функцій договору в окремих галузях права, 

то такі проблеми розглядалися в цивільному [7, 

с.83], адміністративному [1, с.17-18],  господарсь-

кому праві [4, с.83-84; 15, с.83].  Дослідження ж 

функцій договору в трудовому праві в більшості 
випадків закінчувались аналізом функцій трудово-

го договору і колективного договору. 

Мета статті полягає в тому, щоб на основі 
новітніх досягнень правової науки уяснити місце 

і роль договорів у трудовому праві через аналіз 
їх функцій в механізмі правового регулювання 

трудових відносин.  

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Слово „функція” походить від латинського 

funktio – здійснення, виконання. В філософії фу-

нкції визначаються як зовнішні прояви властиво-

стей будь-якого об’єкта в даній системі відносин 

[20, с.448]. З точки зору теорії права під функці-
ями розуміють головні напрямки правового 

впливу на суспільні відносини [8, с.186]. Зага-

лом, в юридичній літературі це слово нерідко 

вживається в самих різних значеннях: роль, за-

вдання, призначення договору.  

Завдання договору – це вказівка на кінцеву, 

або існуючу на певному етапі мету договору, до-

сягнення якої повинно вирішуватися ним само-

стійно, або здійсненню якої він повинен сприяти. 

Але, було б невірним розглядати цю категорію 

як прояв основних цілей використання договір-

ної форми і самого договору. Безумовно при ви-

значенні функцій договору слід починати з того, 

що існує зв’язок між функціями договору з одно-

го боку, і метою договору – з іншого. Функцію 

договору неможливо уявити без мети. Питання 

про функції неможливо замінити питанням про 

мету використання договору, оскільки характе-

ристика функцій договору повинна бути засно-

вана на тому, що це не що інше як властивість, 

можливість суб’єктів договору досягнути цієї 
мети. Формування мети є початковим етапом 

правостворюючого процесу, який не може роз-
початися без того, що відповідні суспільні відно-

сини набули б форми юридичного мотиву, пра-

вової мети [3, с.34].  

Об’єктивні потреби зовнішнього середо-

вища отримують суб’єктивне відбиття в меті (за-

вданнях) діяльності осіб, тобто в їх уявленні про 

ті результати на досягнення яких спрямована їх 

діяльність і які знаходять практичне втілення у 

функціях [4, с.83-84]. Якщо розглядати договір 

як систему певних елементів, то завдання висту-

пає в якості специфічного елементу змісту кож-

ної функції договору. Специфіка полягає в тому, 

що формулювання завдань повинно передувати в 

часі практичному здійсненню відповідної функ-

ції. З іншого боку, мета виступає визначальним 

елементом у формуванні змісту кожної функції. 
Мета договору містить в ідеальній формі резуль-

тат, якого можливо досягти з його допомогою. 

Вона характеризується як підсумок реалізації 
суб’єкта обраних ним засобів.  

У функціях договору проявляється його зда-

тність досягнення суб’єктами власної мети. Ефек-

тивність функції договору пов’язується з досяг-
ненням тих цілей, які стоять перед договором. 

Поняття „завдання договору” тотожне по-

няттю „призначення договору” у вузькому розу-

мінні. Завдання договору – це зовнішній (визна-

чальний) по відношенню до функцій договору 

фактор, у відповідності з яким здійснюється його 

реалізація.  

Термін „роль договору” говорить скоріше 

про роль договору у житті суспільства, держави 

взагалі, або на певному етапі їх розвитку. Відпо-

відаючи на питання, яка ж роль договору на тому 

чи іншому етапі розвитку суспільства, або при 

вирішенні тих чи інших завдань, необхідно 
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з’ясувати функції, що здійснюються договором і 
які характеризують його соціальне призначення. 

Роль договору більш загальне по відношенню до 

функцій поняття.  

Його вивчення означає виявлення практич-

ної цінності договору сьогодні і в майбутньому. 

Так, наприклад, суспільно-політичний розвиток 

підтвердив вірність положення про роль міжна-

родного договору  у розвитку стосунків між дер-

жавами в цілому світі. Таким чином, вірне твер-

дження про те, що роль договору визначається 

характером і значимістю суспільних відносин, 

які він регулює [1, с.20-21]. Отже, функції, тобто 

можливості або властивості договору, визнача-

ють його роль в суспільстві.  
Розглядаючи поняття ролі і функцій дого-

вору з філософської точки зору, а саме ствер-

джуючи, що внутрішнє існує через зовнішнє, 

можна зробити висновок, що зовнішній прояв 

функцій договору є його роль, яка розуміється не 

як абстрактна можливість, а як здатність, що пе-

ревірена практикою. Тут роль договору встанов-

люється у відповідності з тим, яке по результа-

тивності місце він займає в системі правових та 

інших засобів підвищення ефективності механіз-
му регулювання суспільних відносин. Таким чи-

ном тут знаходиться неспівпадання, різниця по-

нять, що розглядаються.  

У площині функцій договору лежить пи-

тання його значення. Для розуміння значення 

договору важливо положення про те, що еконо-

мічні і політичні потреби суспільства є підста-

вою виникнення і розвитку договірного права. 

Необхідність такого регулювання лежить в умо-

вах суспільного відтворення. Тут необхідно 

окреслити коло питань і деяких вихідних позицій 

при дослідженні проблем значення договору, з 
точки зору його об’єктивної необхідності. Зараз є 

загальновизнаним, що договір є найбільш доці-
льною формою опосередкування суспільно-еко-

номічних відносин. Суспільна значимість дого-

вору полягає в тому, що це – найбільш оптима-

льна правова форма реалізації всіх конституцій-

них прав і свобод громадян, що в свою чергу є 

основою громадянського суспільства.  

Викладене вище дозволяє стверджувати, 

що значення договору тісно пов’язане з його фу-

нкціями, але ці поняття не тотожні. Значення до-

говору полягає в тому, що він є правовою фор-

мою організації суспільно-економічних відносин. 

Однією з функцій договору є така - як підстава 

виникнення зобов’язань між суб’єктами. Відомо, 

що будь-який договір як юридичний факт слу-

жить підставою виникнення зобов’язань. З мо-

менту укладення договору виникають відповідно 

права і обов’язки. З цим завжди пов’язувалось 

значення договору. Можливо, про функції дого-

вору слід говорити як про правовідношення, а не 

юридичний факт. Але ж, тільки похідні від дого-

вору правовідношення є дієвими, договір з його 

певним змістом  впливає на правовідносини. 

Останні на відміну від договору динамічні, а не 

статистичні. Тому, тільки договір вказує на те, 

яким чином повинні відбуватися дії суб’єктів-

сторін в часі і напрямку. Договір, що породив 

зобов’язання, створивши або задіявши норму 

права, є категорією сталою до того часу, поки не 

виникає необхідність у доведенні факту договір-

них відносин між суб’єктами [18, с.139-140].   

Отже, поняття „функція” включає в себе 

розуміння про закономірності прояви суті речей 

або про діяльність спрямовану на виконання пе-

вних завдань. Функції в самому загальному ро-

зумінні – це специфічний прояв властивостей тієї 
чи іншої категорії та їх значення у способі його 

існування [5, с.124]. При розумінні функцій до-

говору як особливої правової категорії, змістом 

якої є його соціальне призначення або основні 
напрямки дії, поняття роль, завдання, значення 

договору ототожнюються, тісно переплітаються, 

але разом з тим не співпадають. Кожна з них має 

своє значення і виконує свою методологічну 

роль при визначенні поняття „функції договору”.  

Виходячи із вказаних теоретичних поси-

лань можна виділити наступні функції, котрі до-

говір виконує на різних стадіях реалізації механі-
зму правового регулювання в трудовому праві:  

1. Створення норми права. На цій стадії до-

говір в трудовому праві виконує нормотворчу 

функцію. До договорів, що здійснюють вказану 

функцію в трудовому праві відносяться: угоди, 

що укладаються на державному, галузевому, ре-

гіональному рівні; локальні нормативні акти (ко-

лективні договори). Вказані договори не викли-

кають конкретних правовідносин, вони лише 

створюють можливість для регламентації певним 

чином у майбутньому трудових та інших відно-

син. У вказаному розумінні їх можна назвати но-

рмативними юридичними актами. 

У свій час І.С. Самощенко правильно під-

креслював, що правотворча роль є не єдиною 

функцією нормативного акту. Не менш важли-

вою є і функція форми права [14, с.23]. 

У зв’язку з подальшим переходом від дер-

жавного до договірного регулювання трудових 

відносин, розвитком соціального партнерства – а 

звідси наданням подальшої самостійності 
суб’єктам трудових відносин у встановленні 
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умов праці, значення нормотворчої функції дого-

вору буде посилюватися.  

2. Договір виконує функцію засобу право-

вого регулювання. За допомогою цієї функції 
абстрактні нормативні приписи перетворюються 

в конкретне правовідношення. Договір в даному 

випадку виконує роль юридичного факту, з кот-

рим норма пов’язує виникнення, зміну або при-

пинення правових наслідків [2, с.163]. Вказану 

функцію договір виконує після його укладення, 

іншими словами вступу його в юридичну силу. 

Аналогічну функцію договір виконує і в інших 

галузях права, але особливістю її в трудовому 

праві є те, що трудове правовідношення виникає 

із трудового договору. В одних випадках такий 

договір є простим юридичним фактом, в інших – 

виступає як необхідна частина юридичних складів.  

3. Договори в трудовому праві виконують 

функцію індивідуалізації поведінки конкретних 

суб’єктів шляхом персоніфікації юридичних 

норм, що мають загальний, абстрактний харак-

тер. Як підкреслював С.С. Алексєєв договір яв-

ляє собою правовідношення, яке свідчить про те, 

що перед нами – цілком визначені особи, котрі в 

юридичному розумінні щось можуть і щось по-

винні [2, с.27].   

Загальна теорія правовідношення в радянсь-

кому і пострадянському періоді отримала достат-

ньо глибоке дослідження. Разом з тим з деяких пи-

тань прослідковуються різноманітні підходи до 

теоретичного осмислення даної проблеми.  

На думку О.С.Іоффе, Р.О.Халфіної право-

відношення є результатом суспільних відносин, 

врегульованих нормою права [9, с.178, 182-186; 

21, с.35-36]. На думку Ю.К.Толстого правовід-

ношення є засобом правового регулювання [19, 

с.18-23]. Таке розуміння правовідношення відпо-

відає двом явищам правової дійсності. Коли пра-

вовідношення характеризується як засіб право-

вого регулювання, то воно розглядається з точки 

зору механізму правового регулювання. Воно в 

абстрактній формі визначає модель, майбутні 
ознаки правовідношення. В такому випадку зні-
мається різниця між дією норми загального ха-

рактеру як абстрактного веління та реалізацією 

норми в конкретних відносинах. Характер 

зв’язку правової норми і правовідношення най-

більш повно визначається як реалізація норми. 

Правовідношення є результатом дії правової но-

рми [22, с.114-120]. Це дає підстави стверджува-

ти, що правовідношення є не формою права, а 

формою здійснення права; воно є засобом регу-

лювання суспільних відносин, а не їх регулято-

ром; правовідношення включає в себе уповнова-

жену і обов’язкову поведінку і не залишає її за 

своїми межами. Норма права може бути реалізо-

вана тільки через правовідношення. Такий підхід 

в теорії права є загальновизнаним. 

Особливістю функцій договору на даній 

стадії правового регулювання є можливість до-

говірного способу забезпечення зв’язків в проце-

сі праці. Це проявляється в системі колективних 

переговорів, можливістю посилення відповіда-

льності роботодавця за договором за невиконан-

ня зобов’язань в трудовому правовідношенні. 
4. Функцію акта реалізації права договір 

виконує на заключній стадії правового регулю-

вання. Цим договір перетворює приписи норм в 

правомірну поведінку. З фактичної точки зору 

договір є реальною поведінкою суб’єктів права. 

Така форма реалізації права називається викори-

станням, оскільки зміст уповноважуючих норм у 

цьому випадку відповідає волі їх адресатів, а сам 

результат здійснення прав приносить бажані на-

слідки [10, с.557-558]. З формальної точки зору 

договір – це документ, де угода сторін знайшла 

своє підтвердження. В зв’язку з новими підходами 

до визначення поняття права та його структури, 

стверджується думка про те, що будь-який акт реа-

лізації і застосування права, в тому числі і договір, 

можна віднести до джерел права [11, с.210]. 

Аргументується вказана позиція тим, що 

вказані акти створюють правила поведінки, що 

мають обов’язковий характер, тому має місце 

правова норма, незалежно від того, скількох 

суб’єктів вона стосується. 

Вказану позицію в свій час підтримував 

Л.І.Петражицький, котрий стверджував, що про-

тиставлення (договору, угод джерелом права) 

слід усунути із теорії права, приєднавши їх до 

нормативних фактів позитивного права [13, 

с.598]. В такому випадку стирається відмінність 

між такими дефініціями як норма права, акт реа-

лізації норми права, акт застосовування норми 

права, - оскільки норма права відрізняється тим, 

що вона містить правило поведінки, що є 

обов’язковим для невизначеного числа випадків, 

для невизначеного кола суб’єктів. Як правильно 

зазначається в юридичній літературі, абстракт-

ний характер правових норм демонструє глибину 

і соціальну цінність нормативного способу кері-
вництва суспільством, і саме в можливості охоп-

лена загальним і обов’язковим правилом поведі-
нки закладена регулятивна функція права [2, 

с.34]. Тому не за всіма правовими актами, зокре-

ма договорами, можна визнати роль джерела 

права, а лише за тими, які є нормативними. 
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Підводячи певний підсумок питанню про 

функції договору можна зробити наступні ви-

сновки. 

Функція договору є зовнішнім проявом 

властивостей договору, що проявляються в узго-

дженому впливі суб’єктів на суспільні відноси-

ни, зміст якого може визначатися угодою сторін. 

Теоретичне відокремлення окремих понять: 

роль, значення, завдання і функції договору обу-

мовлене методологічним, теоретичним та прак-

тичним значенням кожного з них. Договір як 

юридична категорія має певну систему функцій, 

за допомогою яких досягається його відповідний 

ефект. Окремо взята функція є одним з елементів 

системи. Неможливо говорити про функції дого-

вору і ототожнювати їх з одним із вищезазначе-

них понять, оскільки: будь-яка функція не є ви-

разом або проявом чого-небудь, це сама діяль-

ність, а не форма виразу цієї діяльності.  
Отже, функції договору є поняттям, що 

втілює в собі найбільш типові властивості конк-

ретних напрямків дії окремих видів договорів. 

Категорія функції договору не може ото-

тожнюватись з метою його виконання, адже мета 

будь-якого договору – це бажані для його сторін 

виникнення, зміна чи припинення правових від-

носин, змістом яких є права та обов’язки.  
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АКСІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ  

ТРУДОВОГО ПРАВА 

 
Постановка проблеми. Сьогодні надзви-

чайно важливого значення набуває проблема 

створення правових словників різних типів та 

напрямків. Останнім часом спостерігається своє-

рідний “словниковий бум”, коли кількість вида-

них словників з різних галузей знань, у тому чи-

слі й правових, постійно збільшується [9; 12; 13; 

16; 17; 18; 19; 23], розпочато видання національ-

ної юридичної енциклопедії [22]. Це, безумовно, 

позитивна тенденція. Однак у опублікованих та 

тих, що готуються до друку, виданнях, просте-

жуються такі закономірності: словники прагнуть 

охопити все існуюче правове поле, вміщують 

статті, що стосуються всіх галузей права, голо-

вна увага у них зосереджена на загальних понят-

тях, що стосуються державного устрою і право-

вої системи. При цьому трудо-правова тематика 

у вітчизняних юридичних словниках відображе-

на недостатньо. Тому існує необхідність ство-

рення сучасного українського тлумачного слов-

ника трудового права та трудо-правового тезау-

руса. Необхідною складовою цієї роботи є вико-

ристання категоріально-понятійного апарату 

трудового права, оскільки він охоплює всі кате-

горії та поняття трудового права, як ті, терміни 

яких містяться у законодавстві і мають (не ма-

ють) легальні визначення, так і ті категорії і по-

няття, які в законодавстві з певних причин  не 

містяться, однак значення яких у трудовому пра-

ві важливе. Створення такого тлумачного слов-

ника матиме як практичне, так і теоретичне зна-

чення. Він допоможе студентам-юристам при 

вивченні трудового права, юристам-практикам – 

при пошуку відповідного нормативно-правового 

акта, що регулює те чи інше питання, юристам-

науковцям – для вдосконалення термінологічного 

апарату трудового права України, законодавцю – 

при підготовці законопроектів з питань правового 

регулювання трудових відносин та всім тим, хто 

цікавиться питаннями трудового права.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Усе зазначене вище зумовлює зростаючу заціка-

вленість дослідників до питань, які пов’язані зі 
створенням правових словників і правових теза-

урусів. Зокрема, необхідно відзначити грунтовні 
праці у сфері теорії права і галузевих юридичних 

наук таких авторів як, наприклад, В.Д.Басай [9], 

М.Й.Коржанський [12], В.Навроцький [13], 

Р.П.Нігол [15], І.Я.Сільдмяе [15], З.А.Тростюк 

[20], Ю.І.Шемакін [21], С.Н.Юсупов [24]  тощо. 

У них приділяється увага – створенню відповід-

них правових словників і правових тезаурусів. 

Окремі теоретичні положення проблеми термі-
нології трудового права аналізують П.Д.Пили-

пенко [14], Д.Карпенко [10; 11], Н.М.Хуторян 

[10; 11]. Проте варто звернути увагу на той факт, 

що в Україні спеціальних комплексних дослі-
джень аксіологічного значення категоріально-

понятійного апарату трудового права при скла-

данні тлумачного словника трудового права і 
трудо-правового тезауруса не проводилось. 

Мета статті. Основним завданням цього 

дослідження виступає аналіз аксіологічного зна-

чення категоріально-понятійного апарату трудо-

вого права і на цій основі виявити і довести не-

обхідність його використання при складанні 
тлумачного словника трудового права і трудо-

правового тезауруса. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Як відомо, деяким термінам трудового права 

дається правове визначення. Щодо термінологіч-

ного апарату Кодексу законів про працю, то ле-

гальне визначення мають, зокрема, такі терміни 

та термінологічні звороти: “право громадян на 

працю” [1, с.13; 2], “трудовий договір” [2], “тру-

дова книжка” [2], “норми праці”[2], “заробітна 

плата” [2], “мінімальна заробітна плата” [2]. Де-

яким термінам дається визначення в інших нор-

мативно-правових актах. Це, наприклад, такі те-

рміни: “колективний договір” [5], “охорона пра-

ці” [3], “роботодавець”[3], “оплата праці” [4].  Є і 
такі трудо-правові терміни, тлумачення яких да-

ється у постановах Пленуму Верховного Суду 

України. Це, зокрема, визначення таких термінів 

як “обслуговування грошових чи товарних цін-

ностей” [6], “втрата довір’я” [6], “аморальний 

проступок” [6]. Але існують і такі трудо-правові 
терміни, які не мають правових визначень. У та-

кому випадку, як зазначає З.А.Тростюк, “необ-

хідно, використовуючи різноманітні словники та 

інші джерела, визначити незрозумілий термін” 

[20, с.125]. До таких термінів трудового права 

можна віднести: “предмет трудового права”, 
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“метод трудового права”, “принципи трудового 

права” та інші. Але в будь-якому випадку, як за-

значає цей ж автор, при встановленні значення 

того чи іншого терміна не можна зловживати 

тлумачними словниками загальновживаної лек-

сики, адже в багатьох випадках у законодавчому 

тексті звичайне слово набуває певного специфіч-

ного відтінку та правового значення [22, с.125]. І 
це, на нашу думку, цілком правильне тверджен-

ня, однак хочемо відзначити, що для побудови 

тлумачного словника неабияке значення мають 

не тільки правові визначення, але і наукові ви-

значення тих чи інших категорій і понять трудо-

вого права. Ці визначення не містяться у законо-

давстві з певних причин. Інколи це тільки питан-

ня часу, іноді – просто недоцільність загрома-

джувати законодавство.     

“Категоріально-понятійний апарат трудо-

вого права” є динамічним, знаходиться в стані 
постійного розвитку, удосконалення. На відміну 

від нього, “термінологічний апарат трудового 

права” є явищем більш консервативним, тому 

його удосконалення, у першу чергу, залежить від 

змін у першому. Звідси випливає висновок про 

те, що удосконалення термінологічного апарату 

трудового права не буде повноцінним без ураху-

вання змін у категоріально-понятійному апараті 
трудового права. Удосконалення самого термі-
нологічного апарату без вищезазначеного враху-

вання не матиме глибокого теоретичного підгру-

нтя. Виходячи з цього, створення тлумачного 

словника трудового права повинне опиратись на 

теоретичні знання про категоріально-понятійний 

апарат трудового права. Тому у словнику необ-

хідно враховувати не тільки поняття, які містять-

ся у законодавстві, але і ті, які у ньому з певних 

причин не містяться. Основу  створення словни-

ка повинні скласти також категорії трудового 

права. На нашу думку, з приводу визначень кате-

горій і понять трудового права, які не мають за-

конодавчого закріплення, необхідно в словнику 

відобразити їх наукові визначення, які, хоч і ба-

зуються на різних підходах, розкривають більш 

повно понятійне поле трудового права, з обов’яз-
ковою вказівкою про автора і джерело, звідки 

вони є взятими. Такий підхід до створення тлу-

мачного словника трудового права внесе в нього 

науковий аспект і одночасно позбавить такого 

роду словники тих основних прогалин, які вини-

кають у зв’язку з недосконалістю законодавства.  

Такого роду словник існує у Російській 

Федерації [17]. Він має важливе значення для 

вітчизняних наукових досліджень: його можна 

використовувати для порівняння російського і 

національного трудового законодавства; на його 

основі можна виявити існування нових категорій 

і понять російського трудового права, або ж нове 

їх розуміння. Такі словники підкреслюють нові 
досягнення у трудовому праві і показують особ-

ливості правового регулювання трудових відно-

син різних країн. Так, Чеський  кодекс про працю 

містить категорію “трудові правовідносини” [8, 

с.15], Польський кодекс про працю іде далі, ви-

значаючи її [7, с.19], а в Україні точаться диску-

сії тільки щодо доцільності використання цієї 
категорії у Кодексі законів про працю України. 

Це, в свою чергу, відповідно, відобразиться у 

словниках трудового права цих країн. Наведений 

вище приклад не єдиний, це також торкається і 
деяких інших категорій трудового права, зокре-

ма, категорії “доктрина трудового права”, “прин-

ципи трудового права”[25, с.22-23].   

Поряд з тлумачним словником трудового 

права необхідно також розробити трудо-право-

вий тезаурус. Ця проблема виникла у зв’язку зі 
створенням автоматизованих систем пошуку 

словесної інформації.  
Тезаурус – це обернений тлумачний слов-

ник: якщо у звичайному словнику за словом від-

шуковується його значення, то в тезаурусі за 

значенням, яке записується певним чином, зна-

ходиться слово чи декілька слів, які виражають 

значення, що відшуковується [21, с.16]. Отже, 

трудо-правовий тезаурус має будуватись у ви-

гляді списку термінів, їх визначень та класифіка-

ційних зв'язків між ними. Таким чином, трудо-

правовий тезаурус можна визначити як сукуп-

ність ключових слів трудового права, між якими 

наочно виражені характерні смислові зв’язки. 

Для створення трудо-правового тезауруса 

необхідно виявити ключові слова трудового пра-

ва, тобто категорії, які несуть основне смислове 

навантаження у трудовому праві. Наприклад, 

такими словами трудового права можуть бути 

визнані: “доктрина трудового права”, “принципи 

трудового права”, “система трудового права” 

тощо. Терміни, які складаються з двох чи більше 

слів, повинні бути наведені у прямому (природно-

му) порядку слів, що становлять певний терміноло-

гічний зворот [21, с.24]. Наприклад, “доктрина 

трудового права”, а не “трудо-правова доктрина”. 

У тезаурусі біля кожного терміна повинні 
бути подані його синоніми [15, с.24]. Треба розріз-
няти абсолютні синоніми-терміни й умовні синоні-
ми, зміст яких збігається лише частково [21, с.45]. 

 Наприклад, абсолютними синонімами до 

словосполучення “Кодекс законів про працю 

України” є “Трудовий кодекс України”, “Кодекс 
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про працю України” або ж до слова “працівник” 

(ст.21 КЗпП України) абсолютним синонімом є 

слово “робітник” (ст.193 КЗпП України), до сло-

восполучення “оплата праці” (ст.ст.96-195 КЗпП 

України) – “оплата роботи”(ст.ст.106-108 КЗпП 

України). Умовними синонімами до слова “пра-

цівник” виступають окремі категорії працівників 

таких як “сезонний працівник” (ст. 7 КЗпП Укра-

їни), “тимчасовий працівник”(ст.7 КЗпП Украї-
ни), “працівник молодше 18 років” ( ст.192 КЗпП 

України) тощо. 

Після виявлення синонімів потрібно ви-

значити зв’язки між поняттями. Як правило, 

зв’язки між поняттями поділяють на ієрархічні й 

асоціативні. До ієрархічних зв’язків належать ті, 
що відображають родово-видові відносини [15, 

с.25]. Родове поняття – істотні ознаки класу 

предметів, до складу якого входять інші класи 

предметів, що є видами цього роду. Видове по-

няття виражає істотні ознаки класу предметів, які 
є видом будь-якого іншого класу і входять до 

складу цього класу [21, с.28-29]. Наприклад, ро-

довим поняттям можна визначити “працівник 

правоохоронного органу”, а видовим – “суддя”, 

“слідчий прокурор”, “особа, яка проводить діз-
нання або досудове слідство”. Все, що можна 

сказати про рід, можна сказати і про вид [21, 

с.36]. Асоціативні відносини виникають у свідо-

мості людини, коли уявлення про один предмет 

викликає у неї уявлення про предмети, зв’язки з 
першим за будь-якою істотною ознакою [21, 

с.34]. У ці відносини входять такі види зв’язків: 

1) зв’язок двох предметів, які є цілим та части-

ною (наприклад, цілим є “трудове право як га-

лузь права”, а частиною – “інститут трудового 

договору”, “інститут охорони праці”, “інститут 

оплати праці”; 2) зв’язок предмета і процесу. На-

приклад, “працівник” –  “трудова функція пра-

цівника”; 3) зв’язок за антиномічністю (проти-

лежністю) значень. Наприклад, “безпечні умови 

праці” і “небезпечні умови праці”; 4) причинно-

наслідковий зв’язок. Наприклад, “шкода заподіяна 

працівнику каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров’я, пов’язаним із виконанням трудових 

обов’язків” і “відшкодування власником або упов-

новаженим ним органом шкоди” (ст.173 КЗпП). 

Така кількість зв’язків між поняттями до-

зволяє обробляти тексти досить гнучко. Чим бі-
льше понять наведено у тезаурусі і чим різнома-

нітніші види зв’язків між ними, тим ширші мож-

ливості інформаційно-пошукової системи. Тру-

до-правовий тезаурус має створитися не тільки для 

використання в інформаційно-пошукових систе-

мах, а й для упорядкування, унормування трудо-

правової термінології. Він має значення для вияв-

лення синонімії та дублетності понять трудового 

законодавства. За його допомогою можна досягти 

певної термінологічної єдності [24, с.25]. 

Надзвичайно великого значення набуває 

створення трудо-правового тезауруса для упо-

рядкування термінології трудового законодавст-

ва. У результаті цього з’являється можливість 

виявити непослідовність і суперечності у вико-

ристанні термінів і термінологічних зворотів, які 
вживаються у трудовому законодавстві. Зокрема, 

як справедливо зазначає З.А.Тростюк, “при скла-

данні тезауруса можна виявити такі недоліки у 

вживанні термінології: позначення одного і того 

ж поняття різними термінами; використання або 

занадто широкого або занадто вузького терміна; 

вживання для одного поняття декількох синоні-
мів тощо” [20, с.129]. 

Висновки. Як бачимо, з вищенаведеного, 

категоріально-понятійний апарат трудового пра-

ва має, безумовно, надзвичайно важливе аксіоло-

гічне значення для створення як тлумачного сло-

вника трудового права, так і трудо-правового 

тезауруса. У цьому полягає не тільки теоретичне, 

але і практичне його значення. Чим більш доско-

налий категоріально-понятійний апарат трудового 

права, чим більш досконала його термінологічна 

сторона, тим кращим буде і тлумачний словник 

трудового права, і трудо-правовий тезаурус. Однак 

необхідно також відзначити, що цим аксіологічне 

значення категоріально-понятійного апарату тру-

дового права не обмежується. Адже на його основі 
можна удосконалити і саме трудове законодавство. 

Крім аксіологічного значення, категоріаль-

но-понятійний апарат трудового права має  ме-

тодологічне, гносеологічне  і логічне значення  у 

наукових пошуках. Сподіваємось, що ці нероз-
роблені наукою трудового права питання з часом 

отримають також своє висвітлення.  
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VALUABLE MEANING OF CATEGORICAL AND CONCEPTUAL  SYSTEM OF LABOUR LAW 

 

Summary 

 
Categorical and conceptual  system of labour law has the important meaning for the compiling the 

glossary and thesaurus of  the  labour law. 
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НАУКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ  

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 
Постановка проблеми. Фінансове право 

як галузь права є таким юридичним феноменом, 

який надзвичайно стрімко поновлюється, удо-

сконалюється, розвивається в існуючих суспіль-

но-політичних умовах. Стрімке реформування 

економічного і політичного ладу України, пов’я-

зане зі швидкою зміною юридичних актів є яви-

щем об’єктивним, зумовленим, насамперед, ди-

намікою становлення нових форм державного і 
суспільного життя. Разом з тим, в науковій фі-
нансово-правовій літературі, серед представників 

правотворчих і правозастосовчих органів держа-

ви, серед юристів-практиків поглиблюється усві-
домлення того, що суттю сучасного законодавст-

ва, в тому числі  – фінансового має бути сприян-

ня юридичного забезпечення стабільного суспі-
льного співіснування та правопорядку, а владні 
рішення державних органів, як і сам процес їх 

прийняття обов’язково повинні ґрунтуватись на 

сучасній відповідній теорії та методології. В сві-
тлі цього, наука фінансового права розглядається 

як універсальний, первинний фактор формування 

правових та політичних ідей, які знаходять своє 

вираження в певному фінансовому нормативно-

правовому акті. 
Ступінь наукової розробки проблеми. Іс-

торично в фінансово-правовій думці сформува-

лось два основних типи розуміння і трактування 

науки фінансового права як чинника фінансової 
політики держави, які випливають із розуміння її 
основних функції і завдань. Представники пер-

шого типу розуміння, якими в різні історичні 
періоди були С.І. Іловайський, В.О. Лєбєдєв, Д.І. 
Львов, І.Т. Тарасов, І.І. Янжул, Ю.А. Ровінський, 

О.М. Горбунова, Л.К. Воронова, К.С. Бєльський, 

О.П. Орлюк, О.В. Щербанюк  та ін., трактували 

науку фінансового права як похідну законодавчої 
практики держави в сфері фінансів. Як вважають 

представники другого типу, серед яких М.К. 

Ренненкампф, І.Х. Озєров, П.С. Пацурківський, 

М.В. Карасьова, Ю.О. Крохіна та ін., наука фі-
нансового права та політика держави у сфері пу-

блічних фінансів є взаємодоповнюючими один 

одного феноменами, які знаходяться у постійно-

му двосторонньому взаємозв’язку.  

Мета статті. Автор ставить собі за мету 

проаналізувати ступінь наукової розробки про-

блеми, визначити об’єктивні закономірності 
співвідношення науки фінансового права та фі-
нансової політики держави встановити суб’єк-

тивне та об’єктивне значення науки фінансового 

права як фактора формування та реалізації полі-
тики держави у сфері публічних фінансів. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Розуміння науки фінансового права як 

об’єктивного фактора впливу на формування фі-
нансової політики держави, бази для її правотво-

рчої та правозастосовчої діяльності постійно 

еволюціонувало і трансформувалось як внаслі-
док її власного розвитку і становлення, так і вна-

слідок зміни суспільно-політичної ситуації. Зага-

лом, в історії правової думки неодноразово ро-

бились заклики не змішувати правову науку і 
юридичну практику. Так, іще Аристотель, відо-

кремлюючи науку (епістеміс) від уміння, прак-

тики (динамеос) вважав, що законотворчій дія-

льності треба вчитись не за настановами комен-

таторів законів, а в самих державних мужів, які 
дані закони приймають [1, с.269-297]. Ф. Бекон 

так само закликав не змішувати юридичну науку 

з юридичною практикою, а у загальноюридич-

ній літературі розрізняв шість видів „допоміж-

ної” літератури, в широкому сенсі даного термі-
ну [3, с.507-509]. Такі ж точки зору знаходимо і в 

подальшій історичній правовій літературі, як і в 

сучасній правовій літературі [6, с.51-54]. 

Історично превалюючим підходом у ви-

значенні взаємозв’язку фінансово-правової науки 

і об’єктивної фінансово-правової практики є тра-

ктування першої як похідного, додаткового еле-

менту останньої. Таке трактування було доміну-

ючим в російській імперській науці фінансового 

права. Зокрема, його ілюструючим прикладом є 

твердження С.І. Іловайського, на думку якого 
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основним завданням науки фінансового права є 

систематизація норм позитивного, діючого в пе-

вному місці і в певний час фінансового законо-

давства, шляхом застосування всіх доступних 

юридичному мисленню методів, а особливо – 

спеціально-правового, конструктивно-догматич-

ного і т.д. [10, с.16-18]. Такий же ж підхід до ро-

зуміння фінансово-правової науки превалює і в 

радянський період її розвитку. Так, Ю.А. Ровін-

ський, надаючи визначення науки фінансового 

права і відмежовуючи її від фінансової науки, 

відштовхується від концепції базису і надбудови. 

Наука фінансового права, – писав він, – відмежо-

вується від науки про фінанси тим, що вона ви-

користовуючи дані науки про фінанси, вивчає 
правову форму фінансової діяльності держави 

і суспільних відносин, що виникають в ході 
цієї діяльності (виділено мною – В.Х.) [29, с.62]. 

Подані Ю.А. Ровінським визначення та іденти-

фікація науки фінансового права в подальшому 

лише уточнювались і доповнювались в деяких 

своїх аспектах [31; 32]. Так, на думку Л.К. Воро-

нової, наука фінансового права досліджує встанов-

лені фінансово-правовими нормами методи і спо-

соби, якими держава і органи місцевого самовря-

дування мобілізують грошові кошти в централізо-

вані і децентралізовані фонди і витрачають їх для 

власного функціонування [5, с.49].  

Трактування науки фінансового права як 

похідної фінансової діяльності держави у сфері 
фінансів зустрічається і в сучасній вітчизняній та 

іноземній фінансово-правовій літературі [2, с.13; 

22, с.35; 36, с.58]. Як приклад можна навести 

твердження О.В. Щербанюк, яка визначає нау-

кою фінансового права внутрішньо цілісну сис-

тему узагальнених специфічних знань про фінан-

сове право і фінансову діяльність держави та за-

кономірності розвитку цих знань [37, с.62]. 

Як очевидно, подані твердження побудо-

вані на розумінні одновекторності взаємозв’язку 

науки фінансового права і фінансово-правової 
практики. У даному взаємозв’язку наука фінан-

сового права виступає результатом аналізу, уза-

гальнення, а нерідко – опису та коментування 

окремих заходів державно-вольового впливу на 

фінансову сферу. В контексті такого трактуван-

ня, основним її завданням є вивчення фінансово-

правових норм, інститутів та джерел фінансового 

права, а також сприяння удосконаленню законо-

давству „шляхом вироблення загальних віх, в 

напрямку яких ймовірніше всього будуть руха-

тись фінансово-правові відносини” [37, с.63]. 

Такі позиції ми зустрічаємо і в деяких сучасних 

вітчизняних підручниках з фінансового права [5, 

с.49; 36, с.58]. 

Другий тип розуміння і трактування  науки 

фінансового права полягає у визначенні її як од-

ного з основних чинників фінансової політики 

держави. Згідно з такою концепцією, наука фі-
нансового права і фінансово-правова практика 

знаходяться у постійному двосторонньому взає-

мозв’язку: „фінансово-правова практика – наука 

фінансового права; наука фінансового права – 

фінансово-правова практика”. Лейтмотивом да-

них ідей стала позиція професора Ерлангенсько-

го університету К.Т. ф-Еєберга, який з даного 

приводу зазначав: фінансова наука і практика 

обов’язково повинні взаємодоповнювати одна 

одну. Якщо між теорією і практикою не має вза-

ємного впливу, то за панування фінансової теорії 
може наступити утопія, а за панування практики 

– емпіризм. Тільки в своєму поєднанні вони слу-

жать істинному прогресу [12, с.12].  

Слід відзначити, що така позиція в фінан-

сово-правовій літературі далеко не поодинока. 

Як стверджував Р. Ієрінг, дослідження фінансо-

во-правових відносин не можуть зводитись лише 

до опису існуючих у визначений проміжок часу 

фінансово-правових інститутів або фінансового 

законодавства, що їх регламентує. У такому ви-

падку, як він влучно підмітив, наука фінансового 

права нерідко обмежується тільки знанням ци-

ферблата годинника, не маючи уявлення про йо-

го механізм. Вона не відповідає на основне пи-

тання про приховану силу, що надає рух стрілці. 
У цьому вона нагадує нам при такому чисто опи-

совому напрямку архів якого-небудь департаме-

нту і зводиться до абсолютно марної констатації 
факту [8, с.12]. Подібні твердження зустрічають-

ся і в сучасній фінансово-правовій літературі. 
Так, на думку І.В. Рукавішнікової, матерія фі-
нансового права являє собою живий організм, що 

вимагає постійної уваги як з боку практика-

законодавця, так і теоретика-вченого, оскільки 

тільки всебічне вивчення процесів, що відбува-

ються у фінансово-правовій дійсності, дозволить 

об'єктивно оцінити стан даної галузі [11, с.15]. 

Як стверджує П.С. Пацурківський, з одного боку 

правова практика є джерелом пізнання, умовою 

існування науки фінансового права. З іншого ж – 

вона є найбільш об’єктивним критерієм істинності 
суджень і визначень науки фінансового права, по-

стійним її споживачем. Безпосереднє вивчення но-

рмативного матеріалу, практики правотворчої і 
правозастосовчої діяльності, здійснюється в ком-

плексному дослідженні з врахуванням об'єктивно 

існуючої суспільно-політичної ситуації [25, с.7-9].  
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Цілком погоджуючись з наведеними пози-

ціями, підкреслимо, що дослідження фінансово-

правової матерії повинно здійснюватись на осно-

ві загального методологічного принципу єдності 
теоретичної та предметно-практичної діяльності. 
Адже аналітична, пізнавальна, по суті теоретич-

на діяльність науковця – дослідника фінансової 
діяльності держави, завжди має своєю іманент-

ною метою сприяння підвищення ефективності 
останньої за рахунок поглиблення знань про її 
природу, зміст та форму, розроблення пропози-

цій щодо її удосконалення. В цьому ми підтри-

муємо думку В. Селіванова, що відображаючи 

практичну діяльність, теоретичне пізнання вхо-

дить в останню, впливаючи на неї, розвиваючи 

та змінюючи її [30, с.41]. 

Водночас, слід визнати, що проблема ви-

значення науки фінансового права як фактора 

впливу на фінансову політику держави має в су-

часних суспільно-політичних умовах не стільки 

загальнотеоретичне, як практичне значення. 

Адже потреби сучасної практики трансформації 
суспільних (в тому числі – фінансово-правових) 

відносин, як правило, випереджають можливості 
сучасної вітчизняної фінансово-правової науки. 

Крім того, сучасне фінансове законодавство роз-
робляється і затверджується головним чином на 

підставі політичної доцільності, часто – міжпар-

тійного компромісу, а не на підставі науково об-

ґрунтованих рекомендацій. Як показує аналіз 
практики реалізації розробок теорії фінансового 

права, політичні структури, які уповноважені 
створювати оптимальні умови для функціону-

вання фінансової системи в конкретних економі-
чних умовах залишають незатребуваними ство-

рені моделі. При спробах досягнення політично-

го компромісу, як зауважують В.С. Яричевський 

та В.В. Яричевський, проводяться різноманітні 
експерименти, в той час як обґрунтовані та тео-

ретично доведені конструкції залишаються архі-
вними цінностями [38, с.71]. За такої ситуації, 
фінансово-правові акти не тільки не сприяють 

розвиткові економіки, а навпаки, набувають де-

структивного характеру. Реакцією на такий стан 

подій стали ідеї розробки загальних, концептуа-

льних положень фінансово-правової науки, які 
би служили орієнтирами у фінансовій політиці 
держави. Такі ідеї обґрунтовуються в спеціаль-

них наукових публікаціях [7, с.12; 27, с.51-52], 

висловлюються на науково-практичних конфе-

ренціях [13, с.32; 17, с.41]. 

Обґрунтування необхідності визначення 

науки фінансового права як фактора впливу на 

фінансову політику держави, яке сьогодні є пре-

валюючим в сучасній вітчизняній та зарубіжній 

фінансово-правовій літературі, водночас не надає 

однозначної відповіді на такі запитання: 1) яким 

же ж чином, наука фінансового права повинна 

впливати на фінансову правову практику?; 2) як 

співвідносяться доктринальні розробки у сфері 
фінансового права із фінансовим законодавст-

вом? Однак, подібні питання для науки фінансо-

во права не є новими. Як писав з цього приводу 

І.Х. Озєров, наука фінансового права впливає на 

фінансово-правову практику лише опосередко-

вано. „Не виробляти фінансові рецепти ми по-

кликані в храмі науки, – стверджував він, – а 

встановлювати закономірності явищ, підмічати 

їх емпіричні закони...” [20, с.18]. Погоджуючись 

з таким твердженням, ми все ж хочемо відзначи-

ти, що науці фінансового права властивий і при-

кладний характер. Як, на нашу думку, абсолютно 

справедливо відзначав К.Т.ф-Еєберг, завдання 

науки фінансового права полягає в описі та по-

ясненні фінансового ладу, шляхом формулюван-

ня загальних принципів... Але якщо наука буде 

формулювати загальні положення, не звертаючи 

увагу на практичну сторону фінансової матерії, 
то є висока ймовірність заслонити теорією те, що 

було досягнуте практично [12, с.12].  Ми в ціло-

му погоджуємось із сучасним поглядом на вирі-
шення даної проблеми, запропонованим Ю.О. 

Крохіною, на думку якої, доктрина фінансового 

права (яка визначається в двох аспектах: широ-

кому – істинно науковому і вузькому – науково-

нормативному) виконує завдання вторинного 

джерела галузі фінансового права. Вона компен-

сує лаконічність нормативних положень, забез-
печуючи їхню теоретичну повноту і юридичну 

визначеність, розкриваючи нормативний зміст 

фінансово-правових категорій [17, с.41-43]. „До-

сліджуючи взаємодію фінансово-правової докт-

рини і фінансового законодавства, – продовжує 

даний автор, – слід звернути увагу на універса-

льність наукових розробок, оскільки вони пере-

дують формуванню політичних і правових ідей, 

які закладаються в основу  концепції певного 

фінансового нормативного акту” [17, с.43]. Оче-

видно, не викликає заперечень, що науково-

теоретичні роботи прикладного характеру допо-

магають вирішувати часткові питання, що вини-

кають на практиці. Як доводив іще Г.С. Ост-

роумов, самі норми права є особливою формою 

втілення специфічної системи правових поглядів 

[23, с.138-139].  

Наука фінансового права, вивчаючи як 

зміст фінансового права, так і його форму, одно-

часно здійснює цілеспрямований вплив на зако-
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нодавчу практику держави. Разом з тим, у фінан-

сово-правовій літературі зустрічаються і спроби 

визначення сутності і правової природи фінансо-

во-правових інститутів, на підставі аналізу дію-

чого законодавства. Так, Д.В. Вінницький, роб-

лячи висновки про комплексність галузі фінан-

сового права, підкріплює їх такими аргументами. 

1. Відсутністю загальних фінансово-правових 

положень фундаментального характеру, закріп-

лених у позитивному праві (загальній частині); 2. 

Відсутністю діючої системи закріплених у законі 
галузевих принципів, категорій і юридичних 

конструкцій, в однаковій мірі використовуваних 

у правових утвореннях, які включаються тради-

ційно у фінансове право; 3. Відсутністю системи 

однорідних суспільних відносин, правове регу-

лювання яких могло б здійснюватися єдиним ме-

тодом і висхідними правовими засобами; 4. На-

явністю ознак правової автономії в найбільш ве-

ликих підрозділах, що включаються традиційно в 

систему фінансового права (тобто податкового і 
бюджетного права); 5. Відсутністю єдиної сис-

теми фінансово-правових джерел, що виявляєть-

ся не тільки у відсутності фінансового кодексу, 

але і будь-якого іншого законодавчого акта з пи-

тань фінансів в цілому [4, с.86]. Як неважко по-

мітити, три з п'яти поданих аргументів, що об-

ґрунтовують комплексність фінансового права як 

галузі права подані на підставі аналізу діючого 

законодавства. Неспроможність подібного під-

ходу у визначенні сутності фінансово-правового 

явища очевидна: правова природа галузі права 

визначається на підставі характеристики зовніш-

ньої форми його вираження –  законодавства. 

Такий підхід у науковому дослідженні, є методо-

логічно помилковим, однак, на жаль досить час-

то має місце в науці фінансового права. 

Висновок. Отже, в результаті проведеного 

дослідження можна стверджувати, що наука фі-
нансового права і фінансова політика держави 

співвідносяться на основі насамперед об’єктив-

них закономірностей, та дії загального методоло-

гічного принципу єдності теоретичної та предме-

тно-практичної діяльності. Наука фінансового 

права може бути визначена як фактор формуван-

ня фінансової політики з суб’єктивної та 

об’єктивної точок зору. З суб’єктивної точки зо-

ру, політика держави у сфері публічних фінансів 

досліджується на науково-теоретичному рівні 
одночасно як для поглиблення знань про її сут-

ність та форму, так і для розроблення конкретних 

шляхів покращення її ефективності. З об’єктив-

ної точки зору, в умовах гострої політичної бо-

ротьби в суспільстві, правові рішення, які при-

ймаються державою у сфері фінансів повинні 
бути виваженими та детально і всебічно обґрун-

тованими на науково-теоретичному рівні. Саме 

загальні, концептуальні положення фінансово-

правової науки, є орієнтирами у фінансовій полі-
тиці держави.   
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Summary 
Intercommunication of science of financial right and financial policy of state is explored in article. 

Science of financial right is a factor of forming and realization of financial policy of state. In the conditions 

of political fight in society, legal decisions, which are accepted by state in the field of finances must be and 
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КОМУНАЛЬНИЙ  ФІНАНСОВИЙ  КОНТРОЛЬ:  

ПОНЯТТЯ  ТА  ПРОБЛЕМИ  РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. Одним із основ-

них напрямків державної фінансової політики є 

належне функціонування чіткої системи фінан-

сового контролю. Саме зміцнення фінансової 
дисципліни потребує підвищення ефективності 
та дієвості фінансового контролю, посилення 

його профілактичної спрямованості, повного 

правового врегулювання. На сьогодні потребує 

врегулювання організація фінансового контролю 

у тих сферах фінансової діяльності, які не повні-
стю охоплені системою фінансового контролю. 

Зокрема, це стосується місцевого самоврядуван-

ня. Як відомо, в Україні немає нормативного ак-

та, який би врегульовував загальні питання орга-

нізації і здійснення фінансового контролю. Пов-

новаження кожного контролюючого суб’єкта, 

який здійснює загальнодержавний контроль, ви-

значає окремий закон чи підзаконний акт. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблемі фінансового контролю присвячували 

свої дослідження вчені у різні роки: І.А.Андрєєв, 

Г.А.Айвазян, О.Ю.Грачева, Е.О.Вознесенський, 

Н.О.Ковальова, Е.О.Кочерін, Н.Д.Погосян, 

Л.А.Савченко, С.О.Шохін, О.А.Ялбулганов. Але 

їх праці, в основному, стосувалися загальних пи-

тань. Останніми роками у публікаціях можна зу-

стріти думку про неналежне здійснення фінансо-

вого контролю у сфері діяльності місцевого са-

моврядування. Наявність такої позиції вказує на 

недостатню розробленість певних теоретичних 

положень, що стосуються організації і здійснен-

ня так званого комунального фінансового конт-

ролю в Україні. Отже, необхідно дати визначен-

ня поняття “комунальний фінансовий контроль”, 

з’ясувати його завдання, сутність, визначити 

суб’єктів та окреслити їх повноваження. 

Важливе значення для отримання повної 
характеристики про фінансовий контроль має 

класифікація, якій, до речі, приділяється незнач-

на увага фінансово-правовою наукою. Автори у 

своїх працях по-різному називають контроль, що 

досліджується. Так, О.А.Анісімов, розглядаючи 

інститут фінансового контролю, розрізняв п’ять 

видів фінансового контролю, серед яких називав 

місцевий [7, с. 25]. На існування такого ж конт-

ролю вказує і І.П.Устинова [13, с.96-97]. Возне-

сенський Е.О. в залежності від суб’єктів поділяє 

фінансовий контроль на два види: державний і 
громадський [8, с. 64]. На існування громадського 

фінансового контролю вказують і інші вчені [14, с. 

44; 10, с. 10; 9, с. 117; 11, с. 185]. У них не дослі-
джується поняття комунального фінансового конт-

роля та не аналізуються проблеми його розвитку. 

Мета статті полягає у визначенні правової 
суті та юридичного поняття „комінального фі-
нансового контролю” та основних проблем його 

розвитку на сучасному етапі. 
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Аналіз нормативних актів, таких як Консти-

туція України, Конституція Автономної Респуб-

ліки Крим, Бюджетний кодекс України, Закони 

України “Про місцеве самоврядування в Украї-
ні”, “Про місцеві державні адміністрації”, та інших 

дає підстави стверджувати, що нашим законодав-

ством окремо поняття “комунальний фінансовий 

контроль” не виділяється. Зазначене визначення не 

дається і вченими у науковій літературі. Перед тим 

як запропонувати визначення поняття “комуна-

льний фінансовий контроль”, необхідно досліди-

ти деякі його елементи, оскільки існування само-

го контролю передбачає наявність суб’єктів і 
об’єктів контролю. 

Якщо говорити про види фінансового кон-

тролю і в основу такої класифікації покласти 

суб’єкт, що здійснює контрольні повноваження, 

то можна окремо виділити державний та комуна-

льний фінансовий контроль. У системі держав-

ного фінансового контролю суб’єктами на сього-

дні є Рахункова палата України, Міністерство 

фінансів України, Державна контрольно-ревізій-

на служба України, Державна митна служба 

України, Державна податкова служба України, 

Державне казначейство України тощо. До су-

б’єктів комунального фінансового контролю мо-

жна віднести місцеві ради народних депутатів та 

їх виконавчі органи. 

У системі контрольної діяльності держави 

важлива роль належить контролю представниць-

ких органів. Сільські, селищні, міські ради на-

родних депутатів є представницькими органами 

місцевого самоврядування, що представляють 

відповідні територіальні громади та здійснюють 

від їх імені та в їх інтересах функції і повнова-

ження місцевого самоврядування, визначені 
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Конституцією України та законами. Обласні та 

районні ради є органами місцевого самовряду-

вання, що представляють спільні інтереси тери-

торіальних громад сіл, селищ, міст у межах ви-

значених повноважень. 

Контрольна діяльність рад має особливе 

значення, бо вона дозволяє представницьким ор-

ганам безпосередньо брати участь у вирішенні 
певних питань у сфері фінансів. Характер самої 
діяльності місцевих рад народних депутатів, їх 

правовий статус зумовлюють наявність певних 

рис, що повинні відрізняти контроль місцевого 

самоврядування від інших видів контролю. 

Бюджетний кодекс України вперше чітко, 

на законодавчому рівні визначив повноваження 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 

відповідних рад, а також Ради міністрів Автоно-

мної Республіки Крим, місцевих державних ад-

міністрацій та виконавчих органів відповідних 

рад з контролю за дотриманням бюджетного за-

конодавства. Так, відповідно до статті 114 Бю-

джетного кодексу України, Верховна Рада Авто-

номної Республіки Крим та відповідні ради у 

сфері контролю за дотриманням бюджетного за-

конодавства здійснюють: 1) контроль за вико-

нанням рішення відповідної ради про бюджет; 2) 

інші повноваження, передбачені цим Кодексом 

та законом про Державний бюджет України. 

Відповідно до статті 138 Конституції 
України до відання Автономної Республіки Крим 

належить виконання бюджету Автономної Рес-

публіки Крим на основі єдиної податкової і бю-

джетної політики України. Стаття 18 Конституції 
Автономної Республіки Крим, що прийнята на 2-

й сесії Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим 21.10.1998 року надає Автономній Респуб-

ліці Крим повноваження по здійсненню контро-

лю за дотриманням нормативно-правових актів 

Автономної Республіки Крим, а стаття 26, що 

визначає повноваження Верховної Ради Автоно-

мної Республіки Крим, до її повноважень відно-

сить здійснення контролю за виконанням бю-

джету Автономної Республіки Крим. Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим може здійс-

нювати контроль за виконанням рішення про 

бюджет Автономної Республіки Крим самостій-

но шляхом розгляду квартальних рішень і звітів 

про виконання місцевого бюджету. Але перева-

жно від її імені контроль за використанням кош-

тів бюджету Автономної Республіки Крим орга-

нами виконавчої влади здійснює Рахункова пала-

та Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

Вона перевіряє звіт про виконання бюджету Ав-

тономної Республіки Крим після чого Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим затверджує 

його або приймає інше рішення з цього приводу. 

Правові основи організації та діяльності 
Рахункової палати Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, її статус, функції, повнова-

ження визначає Положення про Рахункову пала-

ту Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

що затверджене Постановою Верховної Ради Ав-

тономної Республіки Крим від 17.03.1999 р. № 

393-2/99 із наступними змінами і доповненнями. 

Здійснюючи повноваження щодо контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства, Рахун-

кова палата Верховної Ради Автономної Респуб-

ліки Крим: здійснює контроль за використанням 

коштів бюджету, у тому числі за поквартальним 

розподілом витрат відповідно до затверджених 

показників бюджету; здійснює контроль за своє-

часним та повним надходженням прибутків до 

бюджету; перевірку цільового використання ко-

штів бюджету; контролює ефективність управ-

ління коштами бюджету та інше. 

Місцеві ради народних депутатів відповід-

но до статті 143 Конституції України здійснюють 

контроль за виконанням відповідних бюджетів. 

Відповідні ради розглядають квартальні та річні 
звіти про виконання місцевого бюджету після 

завершення бюджетного періоду. Така перевірка 

звіту здійснюється комісією з питань бюджету 

відповідної ради, що надає змогу виявити пору-

шення бюджетного законодавства, після чого 

ради затверджують звіт про виконання бюджету 

або приймають інше рішення з цього приводу. 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та 

відповідні ради у сфері контролю за дотриман-

ням бюджетного законодавства здійснюють і ін-

ші повноваження, що передбачені Бюджетним 

кодексом України та законом про Державний 

бюджет України. 

Контроль за відповідністю бюджетному 

законодавству України показників затверджених 

бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів 

бюджетних установ здійснюється: 1) Радою міні-
стрів Автономної Республіки Крим – стосовно 

бюджетів міст республіканського значення та 

районних бюджетів Автономної Республіки 

Крим; 2) обласними державними адміністраціями 

– стосовно районних та міських (міст обласного 

значення) бюджетів; 3) міськими державними ад-

міністраціями в містах Києві та Севастополі – сто-

совно районних у цих містах бюджетів; 4) район-

ними державними адміністраціями – стосовно мі-
ських (міст районного значення), сільських, сели-

щних та їх об’єднань бюджетів;  5) виконавчими 

органами міських рад – стосовно бюджетів районів 
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у місті, сільських, селищних чи міст районного 

значення, що входять до складу цих міст. 

Місцеві державні адміністрації, які здійс-

нюють виконавчу владу на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці забезпе-

чують в межах відповідної адміністративно-тери-

торіальної одиниці виконання Бюджетного кодексу 

України, іншого бюджетного законодавства, підго-

товку та виконання відповідних бюджетів, звіт про 

виконання відповідних бюджетів та програм. 

Відповідно до статті 13 Закону України 

“Про місцеві державні адміністрації” від 

9.04.1999 р. № 586-ХІV із наступними змінами і 
доповненнями до відання місцевих державних 

адміністрацій у межах і формах, визначених 

Конституцією і законами України, належить ви-

рішення питань бюджету, фінансів, обліку. Міс-

цеві державні адміністрації на відповідних тери-

торіях здійснюють державний контроль за ста-

ном фінансової дисципліни, обліку та звітності, 
виконанням державних контрактів і зобов’язань 

перед бюджетом. Стосовно бюджетів міст рес-

публіканського значення та районних бюджетів 

Автономної Республіки Крим контроль за відпо-

відністю бюджетному законодавству України 

показників затверджених бюджетів, бюджетного 

розпису та кошторисів бюджетних установ здій-

снюється Радою міністрів Автономної Республі-
ки Крим. Обласні державні адміністрації здійс-

нюють такий контроль стосовно районних та мі-
ських (міст обласного значення) бюджетів. Пов-

новаження міських державних адміністрацій у 

містах Києві та Севастополі по контролю за до-

триманням бюджетного законодавства поширю-

ються щодо районних в цих містах бюджетів; 

повноваження районних державних адміністра-

цій – стосовно міських (міст районного значен-

ня), сільських, селищних та їх об’єд-нань бю-

джетів. Для здійснення такого контролю місцеві 
державні адміністрації наділені повноваженням 

отримувати від усіх суб’єктів підприємницької 
діяльності незалежно від форм власності інфор-

мацію, передбачену актами законодавства для 

виконання бюджету. 

Виконавчими органами міських рад є її 
виконавчі комітети, які здійснюють контроль за 

відповідністю бюджетному законодавству Укра-

їни показників затверджених бюджетів, бюджет-

ного розпису та бюджетних установ стосовно 

бюджетів районів у містах, сільських, селищних 

чи міст районного значення, що входять до скла-

ду цих міст. Реалізовуючи це повноваження, ви-

конавчий орган міської ради щоквартально подає 

раді письмовий звіт про хід і результати виконання 

бюджету; здійснює відповідно до закону контроль 

за дотриманням зобов’язань щодо платежів до міс-

цевого бюджету на підприємствах і в організаціях 

незалежно від форм власності (ст. 28 Закону Укра-

їни “Про місцеве самоврядування в Україні”). 

Виконавчими органами сільських, селищ-

них, міських, районних у містах (у разі їх ство-

рення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, 

управління та інші створювані радами виконавчі 
органи, які підконтрольні і підзвітні відповідним 

радам, а з питань здійснення делегованих їм пов-

новажень органів виконавчої влади – також під-

контрольними відповідним органам виконавчої 
влади. Відповідно до Закону України “Про міс-

цеве самоврядування в Україні” до повноважень 

виконавчих органів сільських, селищних, місь-

ких рад у галузі бюджету, фінансів належить 

складання проекту місцевого бюджету, подання 

його на затвердження відповідної ради, забезпе-

чення виконання бюджету, щоквартальне подан-

ня раді письмових звітів про хід і результати ви-

конання бюджету; підготовка і подання відпові-
дно до районних, обласних рад необхідних фі-
нансових показників і пропозицій щодо складан-

ня проектів районних і обласних бюджетів; вста-

новлення за узгодженням рішенням відповідних 

рад порядку використання коштів та іншого 

майна, що перебувають у спільній власності те-

риторіальних громад; здійснення в установлено-

му порядку фінансування видатків з місцевого 

бюджету; залучення на договірних засадах кош-

тів підприємств, установ та організацій незалеж-

но від форми власності, розташованих на відпо-

відній території, та коштів населення, а також 

бюджетних коштів на будівництво, розширення, 

ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів 

соціальної і виробничої інфраструктури та на 

заходи щодо охорони навколишнього природно-

го середовища; об’єднання на договірних засадах 

коштів відповідного місцевого бюджету та інших 

місцевих бюджетів для виконання спільних про-

ектів або для спільного фінансування комуналь-

них підприємств, установ та організацій. Крім 

цього, виконавчі органи сільських, селищних, 

міських рад наділені делегованими повноважен-

нями щодо здійснення відповідно до закону кон-

тролю за дотриманням зобов’язань щодо плате-

жів до місцевого бюджету на підприємствах і в 

організаціях незалежно від форм власності; здійс-

нення контролю за дотриманням цін і тарифів. Як 

видно із викладеного вище, виконавчі органи наді-
лені певними повноваженнями у сфері контролю. 

Досить довго в засобах масової інформації 
дискутувалося питання про створення регіональ-
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них рахункових палат, як незалежних органів, 

що не повинні мати вертикального підпорядку-

вання. А їх організація і діяльність давала б по-

зитивні результати. На сьогодні, на жаль, не 

створені такі інституції. Враховуючи існування 

Рахункової палати України, Рахункової палати 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

створення регіональних рахункових палат, вва-

жаємо за необхідне створити при місцевих радах 

народних депутатів зазначені контрольні комісії.  
Законом України “Про місцеве самовряду-

вання в Україні” передбачається створення по-

стійних комісій рад. На нашу думку, суб’єктами 

комунального фінансового контролю повинні 
бути контрольні комісії, що створюватимуться 

органами місцевого самоврядування відповідно 

до даного Закону. Контрольні комісії ради мають 

стати органами ради, обиратимуться з числа її 
депутатів для вивчення, попереднього розгляду і 
підготовки питань, які належать до її відання, 

здійснення контролю за виконанням рішень ра-

ди, її виконавчого комітету. Згідно з діючим за-

конодавством, контрольні комісії обиратимуться 

радою на строк її повноважень у складі голови і 
членів комісії. Всі інші питання структури комі-
сії вирішуватимуться самою комісією. З метою 

обмеження впливу посадових осіб на здійснення 

контролю, на його результати до складу комісій 

не можуть бути обрані сільський, селищний, мі-
ський голова, секретар сільської, селищної, місь-

кої ради, голова районної у місті (у разі її ство-

рення), районної, обласної ради, їх заступники. 

За дорученням ради або за власною ініціативою 

контрольні комісії розглядатимуть проекти міс-

цевих бюджетів, звіти про виконання бюджетів, 

готуватимуть висновки з цих питань. 

До повноважень контрольних комісій слід 

буде віднести і здійснення внутрішнього фінан-

сового контролю за діяльністю органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб, місцевих 

державних адміністрацій в частині делегованих 

обласними і районними радами повноважень у 

фінансовій сфері. Оскільки зазначені комісії бу-

дуть підзвітними та відповідальними перед міс-

цевими радами, Верховною радою Автономної 
Республіки Крим, то контроль, який забезпечу-

ється ними, повинен здійснюватися у порядку та 

у строки, що визначені цими радами. 

Об’єктами комунального фінансового кон-

тролю слід вважати операції, які здійснюють ор-

гани місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації, що знаходяться у комуна-

льній власності з фінансовими ресурсами. Осно-

вними засадами діяльності суб’єктів, які здійс-

нюють комунальний фінансовий контроль пови-

нні бути невтручання у фінансово-господарську 

діяльність суб’єктів господарювання (за винят-

ком випадків передбачених законодавством), не-

залежність, об’єктивність при здійсненні контро-

льних дій та прийнятті рішень, гласність, відкри-

тість, відповідальність за достовірність результа-

тів. Враховуючи це, для осіб, що здійснюють ко-

нтроль, необхідно визначити особливий право-

вий статус, надати їм відповідні гарантії незале-

жності тощо. Депутати, які входитимуть до за-

значених контрольних комісій, повинні бути на-

ділені правом на здійснення контрольних заходів 

у місцевих органах виконавчої влади, на підпри-

ємствах, в установах та організаціях з питань, що 

стосуються фінансової дисципліни, законності, 
ефективності, раціональності в ході вчинення 

певних дій щодо комунальної власності, вико-

нання зобов’язань перед місцевими бюджетами, 

у фінансовій сфері. 
Висновки. Оскільки існує поняття “кому-

нальна власність”, отже, можна говорити і про 

поняття “комунальний фінансовий контроль”, 

який доцільно розуміти у двох значеннях. У ши-

рокому розумінні комунальний фінансовий кон-

троль – це діяльність Верховної Ради Автоном-

ної Республіки Крим, місцевих рад народних де-

путатів, їх виконавчих органів, Ради Міністрів 

АРК, місцевих державних адміністрацій та конт-

рольних комісій, які наділені відповідними пов-

новаженнями, що спрямована на забезпечення 

законності, фінансової дисципліни, раціонально-

сті в ході мобілізації, розподілу і використання 

фінансових ресурсів. У вузькому розумінні – ко-

мунальний фінансовий контроль – це діяльність 

контрольних (ревізійних) комісій сільських, се-

лищних, міських, районних у містах, обласних 

рад, а також Рахункової палати Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, які наділені відпо-

відними повноваженнями, що спрямована на за-

безпечення законності, фінансової дисципліни у 

діяльності Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим, органів місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб, місцевих державних адміністра-

цій в частині делегованих їм радами повнова-

жень у фінансовій сфері, а також Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим. 

Важливе значення має взаємодія органів, 

що здійснюють комунальний фінансовий конт-

роль та інших контролюючих суб’єктів, оскільки 

вони мають спільну мету, завдання тощо. Взає-

модія між органами загальнодержавного і кому-

нального фінансового контролю має відбуватися 

на засадах самостійності в прийнятті рішень, не-
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залежності в діях, невтручання у сферу компете-

нції один одного. Все це сприятиме зміцненню 

як державної влади, так і місцевого самовряду-

вання, що приведе до стабільності фінансової 
системи, становлення ефективної системи конт-

ролю взагалі. Враховуючи викладене вище, вва-

жаємо, що якнайшвидше потрібно прийняти За-

кон “Про фінансовий контроль в Україні”, в яко-

му особливу увагу приділити організації і здійс-

ненню комунального фінансового контролю, зо-

крема визначити компетенцію органів комуналь-

ного фінансового контролю, порядок їх утворен-

ня, об’єкти такого контролю, його завдання та 

порядок взаємодії контролюючих суб’єктів між 

собою та з правоохоронними органами. 
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СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇЇ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ 

 

Постановка проблеми. Динамічні зміни 

розвитку та ускладнення фінансово-економічних 

відносин об’єктивно вимагають забезпечення їх 

законодавчою базою. Правотворчий процес, як 

основний засіб здійснення державної політики 

гармонізації соціальних взаємодій, покликаний 

задовольнити цю нагальну потребу суспільства 

[15, с.49]. Непоодинокі посилання на низьку 

якість, наявність прогалин і констатація малої 
ефективності українського законодавства – факт 

загальновідомий. В узагальненому вигляді крити-

чні зауваження на адресу законодавця можна звес-

ти до трьох основних недоліків: безсистемність 

(виділене нами – Г.О.) законодавства [17, с.16]; 

наявність внутрішніх протиріч, колізій [21,с.26-33; 

22,с.247-259;16,с.64-66]; зайве нашарування нор-

мативного матеріалу. Особливо гостро ці проблеми 

відчутні в системі фінансового законодавства. 

Констатація такого роду дефектів діючого фінан-

сового законодавства має відношення до всіх його 

структурних частин – ієрархічної (вертикальної) і 
галузевої (горизонтальної) структур [26, с.5]. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Враховуючи, що такі категорії як “джерело пра-

ва” та “законодавство” – одні з фундаментальних 

у правовій науці, жодне монографічне дослі-
дження з теорії права не залишало їх поза ува-

гою. Результати ретельних досліджень проблем 

системи права та системи законодавства відо-

бражені в науково-теоретичних працях таких 

авторів, як С.С.Алексєєв, С.В.Бобровник, 

Ю.С.Васильєв, О.А.Красавчіков, Д.А.Керімов, 

А.В.Міцкевич, Г.І.Муромцев, С.В.Поленіна, 

Ю.А.Тихомиров, А.Ф.Шебанов та багато інших. 

Наука фінансового права переживає сього-

дні етап особливо бурхливого розвитку. В центрі 
дискусії науковців опиняються перш за все про-

блеми загальної теорії фінансового права, а вже 

після цього - теоретичні аспекти окремих право-

вих інститутів і норм права. Особливо важливого 

значення набуває в науці фінансового права про-

блема системи фінансового законодавства. Знач-

ну увагу дослідженню цього питання приділяють 

такі науковці, як П.В.Бричко, Л.К.Воронова, 

Т.С.Єрмакова, П.С.Пацурківський, Е.А.Ровінсь-

кий, В.М.Вишновецький та інші, розкриваючи 

основні теоретичні аспекти системи фінансового 

законодавства, її суть та юридичну природу, і, 

що дуже важливо, дають рекомендації і вислов-

люють пропозиції щодо шляхів удосконалення 

системи фінансового законодавства України. До-

слідженнями деяких питань проблеми фінансо-

вого законодавства займалися також Хімічева 

Н.І., Куфакова Н.І., Карасьова М.В. 

Мета дослідження. Використовуючи по-

няття “система” стосовно характеристики фінан-

сового законодавства, розкрити деякі теоретичні 
аспекти структури законодавства: проаналізува-

ти фінансове законодавство саме як складну ін-

тегративну систему нормативно-правових актів; 

дослідити принцип побудови цієї системи; ви-

явити первинний структурний елемент системи 

фінансового законодавства, його специфіку, види 

та зв’язки з іншими елементами.  

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. В умовах розбудови української держави, 

коли існує багато різноманітних підходів до ана-

лізу правової системи держави, її суттєвих хара-

ктеристик, найкращий шлях наукового дослі-
дження – застосування системного підходу до 

аналізу та вивчення державно-правових явищ і 
системи законодавства зокрема. З погляду сис-

темного підходу специфіка складного об’єкта 

(системи) не вичерпується особливостями його 

складових елементів, а полягає, насамперед, у 

характері зв’язків і відносин між ними, набутті 
цією цілісною системою властивостей неприта-

манних елементам, окремо взятим [9,с.177]. Сис-

темний підхід має на меті виявлення механізму 

“життя”, тобто функціонування і розвитку об’єк-

та в його внутрішніх і зовнішніх (які стосуються 

його взаємовідносин) характеристиках. 

Категорія “система законодавства” – одна з 
найбільш розповсюджених у сучасній юридичній 

науці та практиці, є елементом правової системи 

і сама має структурну будову. Структура – це 

каркас (скелет), з допомогою якого організову-

ється, впорядковується зміст даного явища [14, с. 

313]. На відміну від системи фінансового права, 

система фінансового законодавства має складну, 

високоорганізовану, не тільки горизонтальну (га-

лузеву), але й вертикальну (ієрархічну) структуру.  

Одним із ключових понять у методології 
системних досліджень поряд з поняттями “ціліс-

ність” і “зв’язок” є поняття “елемент” [8, с. 34]. 

Як відомо, будь-яка система – це ціла множин-
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ність елементів та їх структурних утворень, 

об’єднаних внутрішніми зв’язками і відносинами 

[7, с.6]. Саме в такій якості система протистоїть 

середовищу, у взаємодії з якою проявляє й утво-

рює свої властивості. Будучи єдиною цілісністю, 

що об’єднує ряд відносно самостійних елементів 

(підгалузей, інститутів), які складаються з бага-

тьох ієрархічно організованих окремих нормати-

вно-правових актів, галузь фінансового законо-

давства є водночас активно функціонуючою сис-

темою, яка знаходиться у взаємовідносинах з зо-

внішнім середовищем [10, с. 283]. Елемент сис-

теми – мінімальний компонент, який зберігає 

притаманні даній системі властивості, сукупність 

яких прямо чи опосередковано складається в си-

стему [25, с.12].  

Таким первинним базовим елементом сис-

теми права служить норма. Складніше з вияв-

ленням мінімального компонента системи зако-

нодавства. Ті дослідники, які не розрізняють сис-

тему права і систему законодавства, по суті об-

минають це питання, вважаючи, що в основі за-

конодавства лежить норма права, так як за будь-

яким нормативним актом (яким би за формою 

він не був) стоїть управлінське рішення держав-

ного апарату, в якому формулюються певні нор-

мативні положення, що в сукупності з іншими 

положеннями утворюють відповідну правову 

норму [27, с. 10]. Тому в більшості випадків за-

вдання виявлення ознак нормативного акта зво-

дять до визначення ознак правової норми [18, с. 

31]. Другі відносять до елементів системи зако-

нодавства і статті нормативно-правового акта, і 
нормативно-правові акти. Такий погляд відстоює 

О.С. Іоффе, аргументуючи тим, що, по-перше, 

без цих елементів утворення системи законодав-

ства було б неможливим; при утворенні такої 
системи за допомогою притаманних елементам 

властивостей відбувається потрібне групування 

[12, с. 34]. По-друге, при внесенні змін до норма-

тивно-правових актів законодавець іноді не змі-
нює повністю нормативно акт, а лише частину (в 

якій міститься потрібна норма) – тобто статтю. 

Та не зважаючи на таку нібито “самостійність” і 
притаманність кожній статті своїх ознак, на дум-

ку багатьох науковців [23, с.23-24;19, с.82] і ав-

тора, юридичною одиницею законодавства може 

бути тільки нормативно-правовий акт, оскільки 

стаття, як структурна одиниця, не може юридично 

існувати за його межами, не може володіти тими 

ознаками (наприклад, юридичною силою), якими 

володіє нормативно-правовий акт у цілому. 

Своє основне соціальне призначення, яке 

полягає в регламентації поведінки людей, зако-

нодавство може здійснювати тільки, якщо воно 

“конституйовано” у чітко визначеній „офіційній, 

а тому і захищеній державою” [20, с. 79] формі за 

межами якої законодавство не існує, а саме: у 

формі нормативних актів [23, с. 23-24]. Отже, 

система законодавства – це система форм вира-

ження правових норм. А фінансове законодавст-

во являє собою не сукупність фінансових норм, а 

сукупність юридичних форм, в яких фінансові 
норми права знаходять своє реальне вираження і 
закріплення. До таких форм відносяться закони, 

декрети, укази, постанови, накази тощо [19, с. 

82]. Отже, первинним елементом системи фінан-

сового законодавства є нормативно-правовий 

акт, який містить норми фінансового права. 

Враховуючи вищесказане, можна зазначи-

ти, що, оскільки, нормативно-правовий акт є 

своєрідною межею можливого поділу законодав-

ства, складові нормативно-правового акта вже не 

розглядаються як елементи системи законодав-

ства. Вони виступають елементами нормативно-

правового акта і в своїй сукупності надають йо-

му тих властивостей і ознак, завдяки яким він 

займає в складній багаторівневій системі законо-

давства своє чітко визначене місце. Причому, 

коли нормативно-правовий акт входить одночас-

но до декількох структур, то в кожну із цих стру-

ктур він входить різними своїми гранями, прояв-

ляючи різні властивості. Ось чому будучи елеме-

нтом системи законодавства, нормативний акт в 

ієрархічній структурі вступає у взаємодію з ін-

шими нормативними актами як щось ціле. Тоді 
як у горизонтальній (галузевій) структурі він вза-

ємодіє з іншими елементами і як ціле, і своїми 

складовими частинами [23, с. 27]. Тому, зазна-

чимо, що нормативно-правовий акт, будучи юри-

дичним джерелом і формою права, сам може 

розглядатись як система, тобто цілісна множин-

ність взаємопов’язаних елементів, яка має свій 

інваріантний аспект, свою структуру [24, с.10].  

Таке ствердження має велике методологіч-

не значення насамперед для аналізу системи за-

конодавства, розкриття його структури і внутрі-
шньої організації. Разом з тим врахування спе-

цифіки фінансового нормативного акта як еле-

мента системи фінансового законодавства необ-

хідне в процесі підготовки та прийнятті нових і 
зміні діючих нормативних актів. Важливий ін-

струмент, використання якого дозволяє підвищи-

ти обґрунтованість запроектованого нормативно-

правового акта – вивчення ефективності вже іс-

нуючих діючих у даний момент нормативно-

правових актів. Таке комплексне вивчення дає 

інформацію не тільки про ступінь відповідності 
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результатів дії фінансових норм тим цілям, які 
прогнозувались при їх створенні. При належній 

організації та проведенні таке вивчення допомо-

же дослідженню причин недостатньої ефектив-

ності діючого законодавства, присутності зако-

нодавчих фікцій [13, с. 354]. 

Останнім часом в українському праві про-

блеми неузгодженості та несумісності в системі 
законодавства пробують розв’язати радикально і 
безболісно – шляхом кодифікації. Теоретично за 

допомогою кодифікованих нормативних актів 

можна було б системно врегулювати майже всі 
прояви відносин в економіці [11, с. 4]. Однак у 

реальному житті цього не відбулось. Коли Вер-

ховна Рада України прийняла кілька кодексів 

фінансово-економічного спрямування (Бюджет-

ний [1], Земельний [3], Митний [4], Цивільний 

[5] та Господарський [2]), то дуже швидко ви-

явилась їх неузгодженість. А більш ретельний 

аналіз переконав і в концептуальній несумісності 
деяких важливих положень цих правових актів. 

Виходить, що прийняття таких кодексів (разом 

або поодинці) поки що не розв’язує проблеми 

системного регулювання фінансово-економічних 

відносин. Тому, з одного боку, довгоочікуваний 

Податковий кодекс потрібен Україні негайно; а з 
другого боку, якщо він буде прийнятий у недо-

опрацьованому, неякісному стані, якщо він не 

розв’яже тих проблем і не виконає тих функцій 

за ради яких приймається, то чи потрібен такий 

Податковий кодекс Україні? Податковий кодекс 

як майбутній елемент системи фінансового зако-

нодавства повинен чітко вписатись у цю структу-

ру, органічно взаємодіяти з усіма структурними 

елементами як у вертикальній, так і горизонтальній 

площинах фінансового законодавства України. 

В свою чергу адаптація законодавства 

України до європейського законодавства, це та-

кий самий процес підготовки майбутнього еле-

менту (національного законодавства) до вступу в 

систему європейського законодавства, для якої 
характерні свої закономірності та особливі 
зв’язки між елементами (системами права дер-

жав-членів ЄС). Отже, щоб гідно увійти до Єв-

ропейського Союзу, Україні потрібно на основі 
аналізу національного законодавства у сфері тор-

гівлі, фінансів і податків провести свого роду 

ревізію нормативно-правових актів, внести від-

повідні зміни і доповнення до них. Іншими сло-

вами, система національного законодавства ви-

ступає в даному випадку як структурний елемент 

більш складної системи, а тому потребує певної 
трансформації для більш гармонійного співісну-

вання з іншими елементами системи в майбут-

ньому. Тепер перед законодавцем при прийнятті 
нового закону стоїть подвійне завдання: з одного 

боку, майбутній нормативно-правовий акт пови-

нен гармонійно вписуватись у національне зако-

нодавство, з другого – відповідати вимогам єв-

ропейського законодавства.  

Висновки. Будь-який фінансовий норма-

тивно-правовий акт є елементом фінансового 

законодавства як системи. Тільки в цій системі 
він діє у напрямку тих інтересів і цілей заради 

яких він створений. Якщо вирвати нормативно-

правовий акт з цих зв’язків системи і помістити в 

іншу систему, він може стати формою, яка нері-
дко може виражати прямо протилежні цілі та ін-

тереси. Тобто властивості і справжний юридич-

ний зміст нормативно-правового акта не може 

бути зрозумілий без урахування його зв’язку з 
іншими нормативно-правовими актами. Законо-

давство і нормативно-правовий акт – явища, які 
не збігаються не тільки кількісно (перше є мно-

жинність, а друге – одиничний елемент; перше 

охоплює всі, що регулюються правом, суспільні 
відносини, другий – тільки окремі питання і т.д.). 

Вони відрізняються і якісно: тільки законодавст-

во в цілому втілює державну волю, найважливі-
ші риси якої і є принципи відповідної правової 
системи. Інтегративна властивість законодавства 

як системи полягає в тому, що воно в цілому є 

юридичним джерелом і формою виразу права 

даного суспільства. В цьому головна суть ціліс-

ності системи законодавства і фінансового зако-

нодавства, зокрема, як особливого явища.  

Специфіка побудови і розвитку системи 

законодавства, в тому числі й фінансового, поля-

гає в тому, що при прийнятті кожного нового 

нормативного акта законодавець повинен вихо-

дити не тільки з характеру задач, що розв’я-

зуються, але і враховувати той фактор, як наяв-

ність на момент прийняття даного акта існуючої 
системи діючого законодавства. Майбутній нор-

мативно-правовий акт повинен вписатись у сис-

тему законодавства, бути за всіма пунктами уз-
годженим з нею і зовнішньо (по відсилках, рекві-
зитах, техніко-юридичному оформленню і т.д.), і 
за змістом (фактичному і правовому). Тобто по-

трібно враховувати як об’єктивні закони суспіль-

ного розвитку, так і вже сформовану систему зако-

нодавства, яку органи державної влади не можуть 

довільно “конструювати”. 

Отже, найважливіша ознака масиву законів 

і підзаконних актів фінансового законодавства - 

системність. Кожен первинний акт містить по-

ложення, котрі ефективно діють тільки у поєд-

нанні з певними положеннями вторинного акта, 
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що їх конкретизує. А дієвість вторинного акта 

багато в чому залежить від змістовних якостей 

первинного. Система законодавства може бути 

охарактеризована як сукупність пов’язаних ієра-

рхією фінансових нормативних актів, які взаємо-

діють між собою як у цілому, так і в своїх струк-

турних частинах, регламентуючи суспільні від-

носини стосовно мобілізації розподілу та вико-

ристання централізованих і децентралізованих 

фінансових ресурсів держави. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА БЮДЖЕТНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Постановка проблеми. Охорона загаль-

нодержавних інтересів і прав учасників бюджет-

них правовідносин тісно пов’язана з відповіда-

льністю, яка застосовується до осіб, винних у 

порушенні бюджетного законодавства. Саме іс-

нування відповідальності є одним із найефектив-

ніших способів забезпечення бюджетної дисцип-

ліни та належної поведінки всіх учасників бю-

джетного процесу, профілактики правопорушень 

та усунення їх наслідків. Правопорушення у 

сфері бюджету мають різний характер та специ-

фічні ознаки. У зв’язку з цим відповідальність за 

їх вчинення класифікується за видами з чітким 

розмежуванням щодо її встановлення та застосу-

вання. Отже, характер впливу на правопорушни-

ків, заходи впливу та міри покарання також не-

однакові і залежать від виду правопорушення.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Представниками загальної теорії права та особ-

ливо науки фінансового права доведено, що 

оскільки санкція фінансово-правової норми не 

може реалізовуватися в межах іншої галузі пра-

ва, то є підстава для визнання фінансової відпо-

відальності як самостійного виду юридичної від-

повідальності. Вчені юристи-фінансисти також 

указують на існування даного виду відповідаль-

ності [6;8], але, на жаль, такої позиції не дотри-

муються інші науковці [7; 8]. 

Тим більше дискусійним у науці фінансо-

вого права є питання про існування різновидів 

фінансово-правової відповідальності, що мають 

свої суттєві особливості, зокрема, особливостей 

фінансово-правової відповідальності за бюджет-

ні правопорушення. 

Мета статті і полягає у виявленні особливо-

стей фінансово-правової відповідальності за бю-

джетні правопорушення, з’ясуванні їх правової 
природи, в аналізі фінансово-правових санкцій, що 

накладаються за бюджетні правопорушення і пе-

редбачені у Бюджетному кодексі України. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У Бюджетному кодексі України зазначені 
випадки, при наявності яких можуть призупиня-

тися бюджетні асигнування, зупинятися операції 
з бюджетними коштами, зменшуватися асигну-

вання розпорядникам коштів. Тобто, по суті, за-

конодавець передбачає заходи, які можна віднес-

ти до фінансово-правової відповідальності, але 

не називає речі своїми іменами. І відповідно іс-

нує проблема в аналізі бюджетного правопору-

шення та розподілі мір відповідальності за його 

вчинення. Призупинення бюджетних асигнувань 

означає, що на певний проміжок часу, зокрема в 

межах бюджетного року, припиняються повно-

важення на взяття бюджетних зобов’язань. 

Призупинення бюджетних асигнувань мо-

же застосовуватися у разі: 1) несвоєчасного і не-

повного подання звітності про виконання бю-

джету; 2) невиконанні вимог щодо бухгалтерсь-

кого обліку, складання звітності та внутрішнього 

фінансового контролю за бюджетними коштами і 
недотримання порядку перерахування цих кош-

тів; 3) подання недостовірних звітів та інформа-

ції про виконання бюджету; 4) порушення роз-
порядниками бюджетних коштів вимог щодо 

прийняття ними бюджетних зобов’язань; 5) неці-
льового використання бюджетних коштів.  

Механізм реалізації даної відповідальності 
встановлений “Порядком призупинення бюдже-

тних асигнувань”, що затверджений наказом Мі-
ністерства фінансів України 15.05.2002 р. У разі 
виявлення бюджетного правопорушення за наяв-

ності підстав для призупинення бюджетних аси-

гнувань протокол про бюджетне правопорушен-

ня або акт ревізії разом з пропозиціями щодо 

призупинення бюджетних асигнувань подається 

до Міністерства фінансів України, Міністерства 

фінансів Автономної Республіки Крим, відповід-

ного фінансового чи виконавчого органу міської 
(міста районного значення), селищної або сільсь-

кої ради залежно від рівня бюджету, стосовно 

коштів якого допущено порушення. 

Відповідно до зазначеного Порядку, рі-
шення про призупинення бюджетних асигнувань, 

яке приймає Міністр фінансів України, Міністр 

фінансів Автономної Республіки Крим, керівник 

місцевого фінансового органу, голова виконав-

чого органу міської міста районного значення, 

селищної та сільської ради на підставі протоколу 

про бюджетне правопорушення або акта ревізії 
та доданих до нього документів оформляється у 

вигляді розпорядження про призупинення бю-

джетних асигнувань. Бюджетні асигнування при-

зупиняються з 1-го числа місяця, наступного за 
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датою прийняття розпорядження про призупи-

нення бюджетних асигнувань [2]. 

Якщо усунено бюджетне правопорушення, 

то приймається рішення про відновлення дії бю-

джетних асигнувань. У статті 117 Бюджетного 

кодексу України не чітко визначено суб’єкти, до 

яких відповідно можуть бути застосовані заходи 

впливу. Лише зі змісту інших статей зазначеного 

нормативного акта можна зробити висновок, що 

ними є розпорядники та головні розпорядники 

бюджетних коштів. Але оскільки суб’єктом та-

ких правопорушень можуть бути й інші державні 
органи, наділені повноваженнями подавати звіт-

ність про виконання бюджетів, наприклад, Дер-

жавне казначейство України тощо (статті 80, 58 – 

61 Бюджетного кодексу України), до яких немо-

жливо застосовувати вказані санкції, то, на нашу 

думку, у зазначеній статті необхідно чітко окрес-

лити коло суб’єктів та вказати, за які порушення до 

кожного з них будуть застосовані заходи впливу. 

Наступним заходом впливу, що вжива-

ється до порушників бюджетного законодавства 

є зупинення операцій з бюджетними коштами – 

це зупинення будь-яких операцій по здійсненню 

платежів з рахунку порушника бюджетного за-

конодавства. Цей захід впливу найуніверсальні-
ший, оскільки може бути застосований за будь-

яке правопорушення. Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 28.10.2002 № 1627 “Про ме-

ханізм зупинення операцій з бюджетними кош-

тами” [4] встановлено, що у разі виявлення упо-

вноваженими органами, визначеними частиною 

першою статті 118 Бюджетного кодексу України, 

бюджетного правопорушення до розпорядників 

та/або одержувачів бюджетних коштів застосо-

вується механізм зупинення операцій з бюджет-

ними коштами у порядку, встановленому Держа-

вним казначейством. Порядок поширюється на 

операції з бюджетними коштами розпорядників, 

одержувачів бюджетних коштів, у яких Мініс-

терством фінансів України, Державним казна-

чейством України (центральним апаратом та йо-

го територіальними органами), органами Держа-

вної контрольно-ревізійної служби України, міс-

цевими фінансовими органами, головами вико-

навчих органів міських, міст районного значен-

ня, селищних та сільських рад, головними розпо-

рядниками бюджетних коштів (надалі – уповно-

важені органи) виявлено бюджетні правопору-

шення. У разі виявлення бюджетного правопо-

рушення складається протокол про бюджетне 

правопорушення або акт ревізії, на підставі яких 

уповноважений орган приймає рішення у формі 

розпорядження про зупинення операцій з бю-

джетними коштами. 

Орган Державного казначейства не піз-
ніше наступного робочого дня після отримання 

розпорядження про зупинення операцій з бю-

джетними коштами зупиняє відповідні операції і 
направляє уповноваженому органу корінець роз-
порядження про зупинення операцій з бюджет-

ними коштами на рахунках, відкритих в органах 

Державного казначейства, із зазначенням дати 

його отримання та виконання. Керівник уповно-

важеного органу, що прийняв рішення про зупи-

нення або відновлення операцій з бюджетними 

коштами, відповідає за правильність, обґрунто-

ваність, своєчасність прийняття цих рішень і на-

правлення їх за належністю. 

Зупинення операцій з бюджетними кош-

тами, як міру впливу, що застосовується за вчи-

нені бюджетні правопорушення, необхідно відрі-
зняти від адміністративного арешту активів, що 

застосовується відповідно до ст. 9 Закону Украї-
ни “Про порядок погашення зобов’язань платни-

ків податків перед бюджетами та державними 

цільовими фондами” [5] і відноситься до адміні-
стративної відповідальності та від зупинення ор-

ганами Фонду соціального страхування з тимча-

сової втрати працездатності видаткових операцій 

підприємств, установ, організацій і фізичних осіб 

– суб’єктів підприємницької діяльності, які ви-

користовують найману працю, по рахунках у ба-

нківських установах, що застосовується відпові-
дно до пункту 5 статті 28 Закону України “Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страху-

вання у зв’язку з тимчасовою втратою працезда-

тності та витратами, зумовленими народженням 

та похованням” [3], що знову не відноситься до 

фінансово-правової відповідальності. 
Досить цікавою мірою відповідальності є 

зменшення асигнувань розпорядникам бюджетних 

коштів на суму коштів, що витрачені не за цільо-

вим призначенням, яка застосовується за нецільове 

використання бюджетних коштів, тобто їх витра-

чання у будь-якій формі на цілі, що не відповіда-

ють бюджетним призначенням, як і встановленим 

Законом про Державний бюджет України чи рі-
шенням про місцевий бюджет, виділеним бюджет-

ним асигнуванням чи кошторису.  

Особливу увагу у статті 119 Бюджетного 

кодексу України звернуто на нецільове викорис-

тання бюджетних коштів, отриманих у вигляді 
субвенцій. Таке правопорушення виявляється під 

час проведення перевірки або ревізії й оформля-

ється довідкою про перевірку або актом ревізії, у 

яких міститься вимога повернення використаної 
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не за цільовим призначенням суми субвенції від-

повідного бюджету. До речі, надано право бю-

джетній установі, в якій виявлено бюджетне пра-

вопорушення в десятиденний строк, після отри-

мання вимоги самостійно її виконати, тобто пе-

рерахувати використані не за цільовим призна-

ченням суми субвенції до відповідного бюджету. 

У разі невиконання такої вимоги уповноважуючі 
органи наділені правом призупиняти бюджетні 
асигнування на суму субвенції, використаної не 

за цільовим призначенням. 

На сьогодні поширеним видом правопору-

шення у сфері бюджету є неефективне викорис-

тання бюджетних коштів. На жаль, Бюджетний 

кодекс України не вказує на його існування і, 
відповідно, не містить заходів впливу до таких 

правопорушників. На нашу думку, доцільно на 

законодавчому рівні дати визначення поняття 

“неефективне використання бюджетних коштів” 

та притягувати суб’єктів саме до фінансової від-

повідальності. 
Розглянувши зазначені види бюджетних 

правопорушень, можна говорити про невизначе-

ний законодавством вид відповідальності. По 

суті кожен з них спрямований на відновлення 

порушеного фінансового стану. Даними операці-
ями, в першу чергу, займаються фінансові ор-

гани, яким надано право виявляти факт правопо-

рушення та вживати заходи для повернення кош-

тів. У певних випадках вони можуть надіслати в 

установленому порядку матеріали до правоохо-

ронних органів для вирішення питання про за-

стосування до порушників більш жорсткіших 

заходів впливу, тобто притягувати їх до криміна-

льної та адміністративної відповідальності. 
Враховуючи зазначене, можна стверджу-

вати, що все ж таки існує особливий вид юриди-

чної відповідальності, який має назву фінансово-

правова. О.Ю.Грачова вказує, і з її думкою мо-

жна погодитися, що за своєю сутністю фінансова 

відповідальність є економічною, оскільки її сан-

кції виражаються в несприятливих наслідках 

економічного характеру та має специфічні озна-

ки: носить майновий характер, що проявляється 

в державно-примусовому впливі на економічні 
інтереси правопорушника, на сферу його майно-

вих інтересів; спрямована на відшкодування шко-

ди, що заподіяна державі в результаті порушення 

фізичними та юридичними особами своїх фінансо-

вих зобов’язань; підставою притягнення до фінан-

сово-правової відповідальності є фінансове право-

порушення; заходи впливу застосовуються упов-

новаженими на те державними органами і їх поса-

довими особами [8, с. 48 – 51]. 

У той же час, не можна підтримати пози-

цію О.Ю.Грачової, що заходами фінансово-пра-

вової відповідальності виступають фінансово-

правові санкції, які мають лише майновий харак-

тер [8, с. 51]. Розглянуті нами заходи впливу, що 

застосовуються за порушення бюджетного зако-

нодавства не відносяться до штрафних і їх суми, 

в основному, не зараховуються до бюджету. 

 Тож, підсумовуючи викладене, можна 

зробити висновок, що фінансово-правова відпо-

відальність – це правовідносини, які полягають у 

застосуванні уповноваженими державними орга-

нами до правопорушника фінансово-правових 

норм, певні заходи впливу, що спрямовані на 

відновлення планомірного процесу мобілізації, 
розподілу і використання фінансових ресурсів 

держави. На нашу думку, дане визначення необ-

хідно закріпити у законодавстві. 
Специфічними особливостями характери-

зується фінансово-правова відповідальність за 

порушення бюджетного законодавства. Юриди-

чним фактом, що породжує настання фінансово-

правової відповідальності за правопорушення у 

сфері бюджету, є бюджетне правопорушення, 

при наявності якого до правопорушника застосо-

вуються заходи державного примусу, що перед-

бачені діючим законодавством. Для застосування 

фінансово-правової відповідальності необхідною 

умовою є прийняття державним органом, у ме-

жах повноважень індивідуального акта (рішення 

тощо) про накладення стягнення. 

Аналізуючи заходи фінансово-правової 
відповідальності, що застосовуються до поруш-

ників бюджетного законодавства можна зробити 

висновок, що в більшості вони не носять штраф-

ного характеру, бо лише опосередковано торка-

ються майнового стану правопорушника. Можна 

стверджувати, що вони носять присікальний ха-

рактер. Другою її особливістю є наявність специ-

фічного кола суб’єктів. Суб’єктний склад фінан-

сово-правової відповідальності характеризується 

тим, що тут обов’язковим учасником, з одного 

боку, є держава, в особі органів, що наділені вла-

дними повноваженнями. Другим учасником пра-

вовідношення відповідальності є зобов’язана фі-
зична чи юридична особа. Учасниками бюджет-

них правовідносин, які можуть застосовувати 

зазначені міри впливу є державні органи, що на-

дають бюджетні кошти для їх використання. 

Лише суб’єктами бюджетних правопорушень 

можуть бути уповноважені державні органи, що 

виступають суб’єктами фінансових правовідно-

син. Так, суб’єктами бюджетного правопору-
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шення є головні розпорядники та розпорядники 

бюджетних коштів та їх одержувачі.  
Третя особливість полягає в тому, що фі-

нансово-правова відповідальність, відповідно до 

Бюджетного кодексу України, застосовується в 

основному під час третьої стадії бюджетного 

процесу – виконання бюджетів. Крім цього, про-

цесуальні форми її застосування носять досить 

спрощений характер, порівняно з іншими. Як за-

значалося, порушення фіксується актом, на під-

ставі якого приймається рішення відповідного 

органу. Для застосування заходів впливу фінан-

сово-правової відповідальності форма вини не 

має значення. Тобто наявність умислу чи необе-

режності не впливає на вибір заходів фінансово-

правової відповідальності. 
Висновки. Фінансову відповідальність за 

бюджетні правопорушення можна визначити як 

небажане для правопорушника настання негати-

вних, забезпечених державним примусом юри-

дичних наслідків, установлених Бюджетним ко-

дексом України та іншими нормативно-правови-

ми актами за порушення законодавчо обумовле-

ного порядку виконання бюджету.  
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Summary 

 
Financial and legal sanctions, which are applied for budget delinquencies, and are provided for by 

Budget Code of Ukraine are analyzed in the article. The notion of “financial and legal liability” is formu-

lated, the peculiarities of financial and legal liability for budget delinquencies are defined in the article. 
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ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА 

 

Постановка проблеми зумовлена переду-

сім тим, що кожна наука оперує визначеним ко-

лом понять, має особливі, специфічні категорії, 
які є концентрованим вираженням загальних, 

найбільш суттєвих ознак, якостей, закономірнос-

тей і взаємозв’язків діалектичного руху матеріа-

льних і духовних об’єктів тієї сфери дійсності, 
яку вона вивчає [23, с.12-13]. Наука бюджетного 

права не є винятком. Саме понятійно-категоріаль-

ний апарат надає якісну визначеність правовому 

науково-теоретичному мисленню, фіксує структу-

ру фундаментальних знань про бюджетне право і 
логіку їх розвитку, що проявляється у формуванні, 
зв’зках і системі юридичних понять – категорій.  

Ступінь наукової розробки проблеми. У 

науці бюджетного права проблема понятійно-ка-

тегоріального апарату нова. У загальному вигля-

ді питання визначення категорій порушувалося 

ще Аристотелем [4] у IV столітті до нашої ери, 

після чого категорія розглядалася суто як філо-

софська одиниця. За радянських часів зазначений 

аспект вирішувався у рамках марксисько-ленін-

ської  теорії [15; 30; 35], потім його було перене-

сено на науку в цілому (розглядаючись при цьо-

му з точки зору філософії) [13], і лише у середині 
семидесятих років – на право [9]. Проблеми ка-

тегорій фінансового права в цілому і окремих з 
них поставили зовсім недавно у своїх працях 

К.С. Бельський [8, с.9] та П.С.Пацурківський [25, 

с.35]. Проте, окремої праці щодо фінансово-

правових категорій немає. Це ж стосується і бю-

джетного права, як частини фінансового. Бюдже-

тно-правові категорії ще не досліджувались вза-

галі. Дещо поверхнево цього питання торкнулася 

Н.В.Сидорова у своїй монографії “Теоретичні 
основи бюджетного права”[27] та більш деталь-

ніше висвітлила цю проблему російська вчена-

фінансист Ю.А. Крохіна у своїй праці “Бюджет-

не право і російський федералізм” [21] та у статті 
“Базисні категорії бюджетного права: доктрина і 
реальність” [20]. Але фундаментальної, окремої 
праці щодо бюджетно-правових категорій немає.  

У зв’язку з цим основною метою статті є 

спроба визначити понятійно-категоріальний апа-

рат бюджетного права та його складові (поняття, 

категорії, терміни , а також їх визначення). 

Виклад основного матеріалу. Поняття, 

які використовуються у певній галузі права, зок-

рема у фінансовому праві (а в нашому випадку у 

його основному інституті – бюджетному праві), 
– є способом відображення правових реалій, а їх 

визначення – інструментом пізнавальної діяль-

ності, який дозволяє з’ясувати зміст цих понять 

[11, с.71]. Разом з тим вони складають необхід-

ний понятійний каркас бюджетного права і слу-

жать відправними точками для формування всьо-

го масиву галузевих правових норм.  

Що ж розуміють під понятійно-катего-

ріальним апаратом бюджетного права? Взагалі 
слово “апарат” походить від латинського appara-

tus і означає пристрій, технічне обладнання, при-

стосування; сукупність органів управління, уста-

нов (державний апарат); примітки, вказівки та 

інші допоміжні матеріали до наукових праць [28, 

с.48]. Отже, у науковому плані апарат являє со-

бою сукупність засобів і способів доведення ін-

формації до її користувача. Відповідно, застосо-

вуючи дане поняття до термінології права, мож-

на говорити про понятійно-категоріальний апа-

рат як про сукупність засобів, які виражають 

предмети і явища правової дійсності, а також 

способи передачі правової інформації. Такими 

засобами виступають поняття (категорії, термі-
ни), а способами – їх визначення (правові дефі-
ніції). Термін “понятійний апарат” набув достат-

ньо широкого розповсюдження у вітчизняній і 
зарубіжній літературі [6; 7; 9; 11; 25; 36]. 

Понятійно-категоріальний апарат бюджет-

ного права являє собою об’єднання окремих 

елементів – понять, категорій, термінів, а також 

їх визначень. Виділення серед понять окремих 

груп – категорій і термінів – методологічно важ-

ливо, оскільки дозволяє з’ясувати значення по-

няття, його роль і відвести йому відповідне місце 

в системі. Зокрема, заслуговує на увагу думка 

С.Ю.Головіної, яка стверджує, що “в понятійно-

му ряду поняття-термін-категорія перше слово 

має найбільш загальний зміст” [11, с.72]. Понят-

тя – це думка, що відображає в узагальненій фо-

рмі предмети і явища дійсності [12, с.17; 32, 

с.21]. Саме в тому, що поняття є мисленою абст-

ракцією певних сторін, рис, що притаманні 
предметам об’єктивного світу, полягає його при-

рода. У свій час ще класики марксизму-ленінізму 

стверджували, що “поняття – це основний буді-
вельний матеріал процесу пізнання та мислення, 
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основна логічна “клітина” пізнання. В цьому ро-

зумінні ми вважаємо її, цю “клітину”, первинною 

при аналізі інших форм мислення” [26, с.205]. 

Саме через поняття пізнається сутність ре-

чей. Воно набуває повної завершеної форми ли-

ше в процесі розвитку термінів і визначень, а та-

кож у процесі їх практичного застосування. Од-

нак бюджетні поняття не тільки добуваються у 

процесі діяльності людини шляхом практичного 

їх оновлення, але й спрямовані на вдосконалення 

науки. Поняття мають здатність опредмечува-

тись не лише у мовній формі, але й у наукових 

працях, діях, де вони об’єктивуються. Ось, що з 
цього приводу пише Т.В. Кашаніна: “Головну 

особливість понять у праві складає своєрідна фо-

рма їх об’єктивації: вони використовуються в 

законодавстві” [17, с.36]. Ми цілком підтримує-

мо цю думку, бо читаючи будь-який бюджетний 

закон, від першої по останню сторінки, зустрі-
чаються бюджетно-правові поняття. Прикладом 

може бути зовсім новий нормативний акт коди-

фікованого характеру – Бюджетний кодекс Укра-

їни, який і складається з основних понять, кате-

горій, термінів бюджетного права та містить їх 

визначення [1].  

Бюджетно-правове поняття знаходиться в 

тісному зв’язку зі словом: поняття як форма ми-

слення не існує поза словом, поза мовою. Слово 

відіграє суттєву роль у формуванні поняття: ко-

жне поняття утворюється у нас тільки разом зі 
словом, що йому відповідає. Слово закріплює за 

собою певне поняття й одночасно служить для 

вираження поняття [12, с.17]. Кожне бюджетне 

поняття має зміст і обсяг. Зміст поняття – це су-

купність ознак предметів чи явищ, що відобра-

жаються в поняттях [12, с.19]. До змісту поняття 

входять, отже, загальні та суттєві ознаки предме-

тів і явищ дійсності. Наприклад, до змісту такого 

поняття, як “бюджетне правовідношення”, вхо-

дять такі ознаки: “це зв’язок між його суб’єкта-

ми, що виникає на основі норм права через їх 

суб’єктивні юридичні права й обов’язки”, “інди-

відуальний, конкретно визначений характер”, 

“підтримується (гарантується) примусовою си-

лою держави” [25, с.163-165]. 

Обсяг поняття – це сукупність предметів 

чи явищ, що відображаються в понятті [12, 

с.19].Так, до обсягу поняття “бюджетні закони” 

увійдуть усі відомі нам закони. Наприклад: Закон 

України “Про Державний бюджет на 2002 рік” 

від 20 грудня 2001 року № 2905 [3], Закон Украї-
ни “про Державний бюджет на 2001 рік” від 7 

грудня 2000 року № 2120 [2] та ін., оскільки всім 

їм притаманні ознаки, що відображені в понятті 

“бюджетні закони” (в тому числі, наприклад, 

ознака “прийняття виключно Верховною Радою 

України – вищим представницьким та законода-

вчим органом держави” [25, с.61] ). Тобто до об-

сягу поняття, що розглядається, входять всі ті 
окремі предмети, відносно яких можна ствер-

джувати, що їм належить зміст цього поняття.  

Отже, бюджетно-правове поняття – це ре-

зультат форми мислення тобто логічні узагаль-

нення, що відображають найбільш суттєві влас-

тивості, ознаки, а також зв’язки і відносини од-

норідних і складних явищ і процесів бюджетно-

правової дійсності. Саме поняттю відведена пев-

на роль у розв’язанні задач, поставлених перед 

наукою бюджетного права у галузі подальшого 

вдосконалення й ефективного правового регулю-

вання бюджетно-правових відносин. Будучи від-

працьованим на справді науковій основі, будучи 

вираженням певного ступеня пізнання дійсності, 
бюджетно-правове поняття служить разом з тим 

засобом подальшого поглиблення наших знань і 
орієнтиром у практичній діяльності [17, с.18]. 

Головний же тягар у понятійному апараті 
бюджетного права несуть найбільш загальні, ос-

новні, фундаментальні поняття – категорії. Що ж 

таке категорія? Відповідь на дане питання поча-

ли шукати ще у стародавній Греції, зокрема, осо-

бливу увагу йому приділив Аристотель, поглиб-

люючи і розвиваючи пізнання людини у сфері 
держави і права 

[24, с.222]. Філософ присвятив 

даній проблемі однойменну працю [5], внаслідок 

чого тепер ми розуміємо термін “категорія” так, 

як його визначив Аристотель, оскільки старогре-

цьке слово “kategoria” означало у побуті “звину-

вачення”, а філософською мовою Аристотеля 

термін “категорія” позначав основну, загальну 

ознаку, найбільше родове поняття, що не зво-

диться до іншого [34, с.62-63]. Відповідно до 

цього наступники і визначають категорію як 

“розряд, порядок чи відлік предметів [14, с.97], 

найбільш загальне і фундаментальне поняття, яке 

відбиває найсуттєвіші, всезагальні якості... [29, 

с.1051] і відносини предметів та явищ дійсності 
об’єктів світу та пізнання... [22, с.623], найбільш 

загальні поняття, що виражають основні якості 
та закономірності явищ об’єктивної реальності й 

визначають характер науково-теоретичного мис-

лення  [19, с.127]”. Правові категорії, - підкрес-

лює А.М. Васильєв, - найбільш глибокі, фунда-

ментальні поняття, що є межею узагальнення і в 

якій-небудь галузі знань і в правознавстві в ці-
лому” [9, с.87]. 

На нашу думку, бюджетно-правові катего-

рії – це широкі за рівнем узагальнення й абстра-
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гування в межах бюджетно-правової науки по-

няття. Вони відображають найістотніші власти-

вості бюджетно-правової дійсності, головні 
зв’язки всіх правових явищ і тому є найбільш 

глибокими за змістом і широкими за обсягом по-

няттями, які в силу цього складають постійну 

частину, основу науки бюджетного права [8, 26].  

Категорії бюджетного права є опорними пункта-

ми, східцями пізнання, формуються не всі разом, 

а кожна на строго визначеній стадії розвитку пі-
знання, що відповідно характеризує процес роз-
витку науки бюджетного права.  

Отже, бюджетно-правові категорії – це 

найбільш загальні, фундаментальні поняття, в 

яких відображаються найсуттєвіші якості бю-

джетно-правової дійсності, закріплюються знан-

ня, які мають істотне значення і які в силу цього 

складають постійну частину, основу науки бю-

джетного права. Проте у такому вигляді категорії 
знаходяться ніби у стані статики. Практика пока-

зує, що для того, щоб категорії почали працюва-

ти, їм потрібно дати визначення, тобто вказати 

на їх суттєві ознаки, риси. Зокрема, К.С. Бельсь-

кий стверджує, що визначення – це також понят-

тя, тільки таке, яке “стало на  ноги  і почало ру-

хатися” [8, 30]. Визначення розвиває поняття, 

розкриває його зміст, вказує на все, що в ньому 

закладене, входить у суть категорії.  
І справді, якщо ми маємо справу з понят-

тями чи категоріями, то нас цікавить перш за все 

їхній зміст. Він не знаходиться безпосередньо у 

слові, що його виражає. Кожний бюджетно-

правовий термін, наприклад, “бюджетний про-

цес”, “бюджетна система” та ін., необхідно роз-
крити, пояснити його смислове значення, вста-

новити виражений цим терміном зміст поняття 

[33, с.55]. А цей зміст з’ясовується завдяки логі-
чній дії (операції), що здобула назву визначення 

(definitio) [16, с.46].  

Визначення категорій і понять бюджетного 

права - це специфічний прийом, за допомогою 

якого намагаються з’ясувати, уточнити, поясни-

ти значення знакового вираження у тій чи іншій 

мові  [12, с.100]. Визначення являє собою важли-

ву складову частину будь-якої наукової теорії, 
концепції, більш-менш закінченого судження, в 

якому щось доводиться чи опротестовується. Від 

того, як визначені вихідні поняття наукових тео-

рій, залежить їх зміст, їх пояснювальні та еврис-

тичні можливості. Від того, як визначене те чи 

інше поняття, категорія, в науці залежать засто-

совуючі нею класифікації, віднесення об’єктів до 

тих чи інших класів, залежить галузь застосуван-

ня закону, який при цьому формується. 

Якщо ж подивитися на дане питання з тео-

ретичного погляду, то визначення є засобом вве-

дення в науку нових термінів, що відіграє важли-

ву роль при створенні наукової термінології у 

будь-якій галузі знань. Бюджетно-правовий тер-

мін – це слово (чи словосполучення), яке викорис-

товується у бюджетному законодавстві, є узагаль-

неним найменуванням бюджетного поняття та за-

стосовується в процесі (і для) пізнання бюджетно-

правової дійсності під кутом зору юриспруденції. 
Висновки. З урахуванням загальнофіло-

софських підходів та специфіки бюджетно-пра-

вової дійсності можна запропонувати таке виз-
начення понятійно-категоріального апарату бюд-

жетного права: понятійно-категоріальний апарат 

бюджетного права – це ієрархічно організована 

інформаційна система, яка містить логічно взає-

мопов’язані та структурно-упорядковані поняття, 

категорії, терміни та їх визначення і відрізняєть-

ся цілісністю та відносною самостійністю функ-

ціонування у понятійному колі юридичної науки. 
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CONCEPTUAL-CATEGORICAL APPARAT  

OF THE BUDGETARY LAW 

 

Summary 

Every science operates with the definite number of concepts and has particular, specific categories. All 

concepts, categories and terms which are operated by the budgetary law science are not only simple number 

of words from its lexicon but they represent interrelated and interdependent single system, which is the basis 

of the budgetary law conceptual-categorial apparatus. 
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ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ “СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ” ТА КАТЕГОРІЙ “ЗБІР ПОДАТКУ”,  

“СТЯГНЕННЯ ПОДАТКУ”, “ВИЛУЧЕННЯ ПОДАТКУ” 

 
Постановка проблеми. Розвиток науки 

завжди пов’язаний з удосконаленням категоріа-

льно-понятійного апарату, з уточненням понять, 

що утворюють її зміст. Подібні зміни відбува-

ються не тільки у зв’язку з примноженням, уточ-

ненням, конкретизацією знань, збільшенням їх 

обсягу, але і з застосуванням нових підходів до 

розуміння правових явищ. Хоча у вітчизняній 

юриспруденції було піддане справедливій кри-

тиці формулювання радянського періоду про те, 

що нібито все право зводиться до заходів приму-

су і що його застосування забезпечується винят-

ково “примусовою силою держави” [16, с.51-52], 

подібні стереотипи все ще використовуються. До 

одного з таких стереотипів варто віднести стійке 

уявлення про державу, як про суб’єкта, що зби-

рає податки і використовує для цього елементи 

насильства. Таке розуміння держави проявляєть-

ся, зокрема, в тому, що замість словосполучення 

“сплата податку”, яке передбачає активні дії пла-

тника податку, використовується інше – “збір, 

вилучення, стягнення податку”, яке означає не 

що інше, як активну дію держави по відношенню 

до платника податків. Наприклад, на думку 

В.І.Гурєєва, конкретні податкові відносини бу-

дуються як відносини влади і підпорядкування 

по вилученню частини доходів у юридичних і 
фізичних осіб для забезпечення державного бю-

джету [9, с.21]. В.П.Вишневський під податками 

розуміє встановлені органами державної влади 

обов’язкові платежі, що стягуються з платників 

податків у визначених розмірах і фіксовані стро-

ки без надання їм прямого еквіваленту [7, с.16]. 

О.М. Горбунова характеризує податки як форму 

примусового вилучення державою у свою влас-

ність частини майна (в грошовій формі – з розви-

тком грошового обігу), що належить населенню 

[19, с.178]. Подібного погляду дотримуються й 

інші вчені [10, с.96; 14, с.50 та інші]. 
Ступінь наукової розробки проблеми. 

Проблемами, пов’язаними з визначенням поняття 

податку, з’ясуванням правової природи податку в 

свій час займались Д.В.Вінницький [6], Р.О.Гав-

рилюк [8], М.Н.Злобін [11], І.І.Кучеров [12], 

М.П.Кучерявенко [13], С.Г.Пепеляєв [15], Г.В.Пет-

рова [17] та інші. Значна увага доцільності викори-

стання термінів “збір”, “вилучення”, “стягнення” 

при визначенні поняття податку, розкритті його 

правової природи, була приділена В.О.Соловйовим 

[18]. Праці вищезазначених та інших учених по-

служили основою даного дослідження. 

Мета дослідження. Автор ставить перед 

собою завдання проаналізувати значення законо-

давчо закріпленого терміну “справляння подат-

ків”, його співвідношення з використовуваними 

в науці фінансового права поняттями “збір”, 

“стягнення”, “вилучення”, з’ясувати можливість 

і доцільність використання останніх для роз-
криття правової природи податку, а також запро-

понувати визначення поняття “податок”. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Аналіз податкового законодавства України 

показує, що терміни “вилучення” (по відношен-

ню до податків), “збір” (як дія по збиранню по-

датків) відсутні. В Законі України “Про систему 

оподаткування” передбачено інший термін – 

справляння податків. У самому найпершому на-

ближенні до суті, справляння податків є сукупні-
стю дій державних органів і платників податків, 

спрямованих на внесення встановленого законом 

податку, збору (обов’язкового платежу) до бю-

джету чи до державного цільового фонду. Даний 

термін є відносно самостійним поняттям по від-

ношенню до поняття “податок” (збір, обов’яз-
ковий платіж): якщо поняття “податок” відпові-
дає на питання “що”, то “справляння податку” – 

“як”. Справляння податків є невід’ємною скла-

довою частиною оподаткування. Частина 4 статті 
2 Закону України “Про систему оподаткування” 

встановлює, що сукупність податків і зборів 

(обов’язкових платежів) до бюджетів та до дер-

жавних цільових фондів, що справляються у 

встановленому законами України порядку, ста-

новить систему оподаткування [4]. Зміст справ-

ляння податків становлять дії державних органів 

та самих платників, а суть зводиться до внесення 

належної суми платежу до бюджету чи до дер-

жавного цільового фонду. 

В сучасних тлумачних словниках україн-

ської мови термін “справляти” має декілька зна-

чень, серед яких “правити, вимагати (борг, пода-

ток і т. ін.)”, “виконувати, здійснювати що-

небудь” [5, с.1180]. У будь-якому випадку по 

відношенню до податків, термін “справляння” 
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передбачає активну сторону, якою є уповнова-

жені державою органи. Але роль платника при 

справлянні податків не є пасивною. Одним з 
принципів побудови механізму справляння пода-

тків є самостійне обчислення і сплата платником 

належних сум податків, зборів (обов’язкових 

платежів) [2]. Ця стадія є невід’ємною частиною 

справляння податків, яке виступає як сукупність, 

комплекс дій. Водночас уся організація справ-

ляння податків у державі (справляння в широко-

му розумінні) і конкретні дії щодо конкретного 

платника (справляння у вузькому розумінні) – це 

в першу чергу дії державних органів. Ці дії є час-

тиною фінансової діяльності держави в галузі 
податків, яка за змістом наближається до поняття 

управлінської діяльності. 
Термін “стягнення”, по відношенню до по-

датків, часто вживається в науковій літературі і 
зустрічається в законодавстві. Зокрема в ст. 6 

Закону України “Про Єдиний митний тариф” 

передбачено: “мито, що стягується митницею, 

являє собою податок на товари та інші предмети, 

які переміщуються через митний кордон Украї-
ни” [1]. Але якщо мито є податком, то порядок 

його обчислення, нарахування і сплати повинен 

відповідати загальним принципам, закріпленим 

Законом України “Про систему оподаткування”. 

В цьому законі термін “стягнення”, по відно-

шенню до податків, відсутній, а, як уже зазнача-

лось вище, міститься інший, не тотожний за зна-

ченням термін “справляння податків”. Таку не-

відповідність застосування терміна “стягнення” 

по відношенню до мита можна пояснити лише не 

точністю формулювання норми, закріпленої в ст. 

6 Закону України “Про Єдиний митний тариф”. 

Терміни “стягнення” і “справляння” не то-

тожні по своєму змісту. Як зазначає В.О. Солов-

йов, “ у терміна “стягнення” в адміністративному 

праві декілька значень. По-перше, це примусове 

вилучення, несплачених у встановлений строк 

грошових сум (податків). По-друге, під стягнен-

ням іноді розуміється визначена грошова сума, 

яка підлягає сплаті (вилученню) з метою відшко-

дування збитків. У третьому випадку, термін 

“стягнення” вживається для позначення штраф-

них санкцій, що застосовуються за винні проти-

правні дії” [18, с.24]. Аналізуючи ці значення 

терміна “стягнення”, можна зробити висновок, 

що стягнення – це міра відповідальності за здій-

снене правопорушення. Тому необхідно зазначи-

ти, що стягуються не податки, а податковий борг 
(недоїмка), пеня, які мають іншу, ніж податок, 

правову природу. Саме в такому значенні вжива-

ється термін “стягнення” в Законі України “Про 

порядок погашення зобов’язань платників подат-

ків перед бюджетами та державними цільовими 

фондами” [3]. Отже, стягнення не є необхідною 

ознакою податку. Більше того, податки не стя-

гуються, а те, що стягується – це не податки. 

Об’єднання податків і недоїмок приведе до ви-

сновків, що суперечитимуть діючому податко-

вому законодавству України. Ні суд, ні податко-

вий орган не здійснюють збір, вилучення чи стя-

гнення податку. Стягуються тільки недоїмка і 
пеня, які є наслідком вчинення правопорушення 

платником податків. Але і недоїмка та пеня не 

обов’язково стягуються, вони можуть бути спла-

чені добровільно. 

Необхідною ознакою податку є те, що це 

платіж, який пов’язаний з переходом права влас-

ності від приватного суб’єкта до публічного. 

Платник податків передає частину свого майна і 
втрачає право власності на нього. У випадку не-

сплати податків, як і при вчиненні будь-якого ін-

шого правопорушення, застосовуються санкції. 
Неплатник податків повинен зазнати несприятли-

вих майнових наслідків. Тільки в цьому і полягає 

єдина ознака “примусовості” податкового платежу. 

На підставі вище зазначених особливостей 

податку, можна дати його визначення. При цьо-

му зазначимо, що в науковій літературі вже існує 

не один десяток визначень податку, від зовсім 

невдалих до близьких до істинного визначення 

[15, с.31; 6, с.129; 13, с.7; 11, с.223; 8, с.19]. На 

наш погляд, категорію “податок” з позиції соціо-

логічного позитивізму можна визначити на осно-

ві дефініції податку, запропонованої Р.О. Гаври-

люк: податок – встановлена законом форма 

об’єктивних перерозподільних відносин, що 

проявляється у відчужені такої частини приват-

ної власності фізичних та юридичних осіб на за-

садах обов’язковості, індивідуальної безвідплат-

ності, яка не носить характер покарання або кон-

трибуції, з метою забезпечення платоспромож-

ності суб’єктів публічної влади, яка не підриває 

природних основ розширеного відтворення при-

ватної власності в суспільстві. 
Враховуючи вищенаведене, можна сфор-

мулювати такі висновки: 

Використовувані в літературі з податково-

го та фінансового права поняття “збір”, “вилу-

чення”, “стягнення” для розкриття правової при-

роди податку, є наслідком впливу поширеного в 

радянський період формулювання про примусо-

вий характер права та не відповідають його сьо-

годнішній суті. Зміна підходів до розуміння пра-

вової природи податку, акцентування уваги на 

активній ролі не тільки уповноважених держа-
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вою органів, але і платників податків у податко-

вих правовідносинах є однією з необхідних умов 

модифікації категоріально-понятійного апарату 

податкового права. В цьому відношенні більш 

прогресивним є використовуваний у податково-

му законодавстві термін “справляння податків”. 

Хоча це поняття ще не дістало адекватного тео-

ретичного дослідження, проведений аналіз до-

зволяє дати його визначення. Справляння подат-

ків – це сукупність дій уповноважених державою 

органів та платників податків, спрямована на 

внесення встановленого законом податку (збору 

чи іншого обов’язкового платежу) до бюджету 

чи до державного цільового фонду. 
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In the article, the meaning and the necessity of using the terms “tax arrange”, “levy”, “exaction” and 

“alienation” to discover the legal nature of tax are analysed. 
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ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНІ АКТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОДАТКОВОГО ПРАВА 

 
Постановка проблеми. Пріоритет законода-

вчої гілки влади над виконавчою в сфері податко-

вої правотворчості склався історично. Один з най-

перших представницьких органів влади – англійсь-

кий парламент – утворився в боротьбі за право за-

проваджувати нові податки чи відмовлятися від 

них. Відомий дореволюційний юрист-фінансист 

І.І.Янжул ще у 1904 р. відзначав, що податок пови-

нен бути встановлений законодавчим, а не адмініс-

тративним шляхом [81, c.203]. Вимога встановлю-

вати податки законами майже у всіх цивілізованих 

країнах є конституційним правилом [43, c.28; 44, 

c.699; 46, c.418; 62, c.601]. Відомий французький 

юрист-фінансист П.М.Годме обґрунтовував зако-

нодавчу форму податку, посилаючись на такі його 

ознаки, як примусовість і обмеження права прива-

тної власності [33, c.365]. Німецький юрист-

фінансист К.Фогель також звертав увагу на зако-

нодавчу основу оподаткування, оскільки „податко-

ва повинність ...являє собою посягання на свободу 

платників податків” [74, c.113]. Тому всі елементи 

юридичного складу податку повинні визначатися 

тільки у формі закону. В Україні це є категорич-

ною вимогою самої Конституції: „система оподат-

кування, податки і збори” „встановлюються” „ви-

ключно законами України” [1, Ст.92]. Тим не мен-

ше, як переконує вітчизняна та світова практика, 

зовсім обійтись при оподаткуванні без підзаконних 

нормативних актів неможливо. Це зумовлено ря-

дом причин. По-перше, деякі питання оподатку-

вання вимагають оперативнішого вирішення, чого 

законодавча процедура не може забезпечити. На-

приклад, запровадження сезонного мита є актуаль-

ним протягом короткого періоду часу. По-друге, 

розв’язання цілого ряду проблем технічного харак-

теру доцільно доручити спеціалізованим професіо-

налам, а не переобтяжувати ними закон. 

Ступінь наукової розробки проблеми. На-

укою фінансового права на сучасному етапі найак-

тивніше розробляються проблеми загальної теорії 
податкового права [29; 32; 51; 58; 59; 63; 79], еле-

менти юридичного складу податку [28; 66; 71], по-

даткові правовідносини [30; 34; 67; 77], деякі інші. 
Водночас питання джерел податкового права пере-

бувають поки що в зародковому стані [65, c.62-69]. 

Що ж стосується підзаконних нормативних актів 

як джерела податкового права, їх місця в системі 

джерел податкового права, то вони практично не 

досліджені. 
Метою статті є аналіз підзаконних нормати-

вних актів як джерела податкового права України, 

їх класифікація та визначення їх місця в системі 
форм податкового права України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Аналіз усієї сукупності підзаконних нормативних 

актів дає підстави поділити їх на три якісно відмін-

них групи: а) акти Верховної Ради України; б) акти 

Президента України; в) акти Кабінету Міністрів 

України. Їх відмінності між собою зумовлені істот-

ними відмінностями у конституційному статусі 
Верховної Ради України, Президента держави та її 
Кабінету Міністрів. 

Верховна Рада України, згідно статті 75 Кон-

ституції України, є „єдиним органом законодавчої 
влади в Україні”. Згідно ж статті 92 Конституції 
України „виключно законами України встановлю-

ються” „система оподаткування, податки і збори”. 

Тобто, всі елементи юридичного складу податку 

повинні встановлюватися виключно законами 

України. В протилежному випадку вони будуть 

неконституційними, нелегітимними. Однак питан-

ня, які саме сторони та прояви податку належать за 

своєю правовою природою до елементів юридич-

ного складу податку, в науці податкового права 

продовжує залишатися гостро дискусійним, ще не 

вирішеним [51, c.96-98; 31, c.14-20; 37, c.113-114]. 

Очевидно, саме тому ще не визначився з даного 

питання і вітчизняний законодавець [3]. 

На нашу думку, найближче підійшов до 

розв’язання цього питання С.Г.Пепеляєв: „Ті еле-

менти юридичного складу податку, – пише він, – 

без яких податковий обов’язок і порядок його ви-

конання не можуть вважатися визначеними, можна 

назвати істотними (чи сутнісними) елементами 

юридичного складу податку” [59, c.92]. С.Г.Пепе-

ляєв до таких елементів податку відніс: суб’єкт 

податку; об’єкт податку; предмет податку; масш-

таб податку; метод врахування податкової бази; 

податковий період; одиницю оподаткування; подат-
кову ставку і метод оподаткування; порядок вираху-

вання податку; звітний період; строки сплати подат-
ку; спосіб і порядок сплати податку [59, c.92-93]. 

До факультативних елементів юридичного 

складу податку, відсутність яких у законі не впли-

ває на міру визначеності податкового обов’язку, 
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проте істотно знижує гарантії його належного ви-

конання, цей дослідник відносить: порядок стяг-
нення та повернення неправильно стягнутих сум 

податку; відповідальність за податкові правопору-

шення; податкові пільги [59, c.93]. Системний ана-

ліз Конституції України, податкового законодавст-

ва держави дозволяє зробити висновок, що саме 

факультативні елементи юридичного складу пода-

тку законодавець допускає врегульовувати підза-

конними нормативними актами, в тому числі й ак-

тами самої Верховної Ради України. Згідно статті 
91 Конституції України Верховна Рада України 

здійснює це у формі постанов [1, Ст.91]. У відпові-
дності зі статтею 7.0.1 чинного „Регламенту Вер-

ховної Ради України” „Проекти найважливіших 

постанов та інших актів Верховної Ради з питань 

державного, господарського, соціально-культур-

ного життя, екологічної безпеки і зовнішньої полі-
тики розглядаються у трьох читаннях відповідно 

до правил, встановлених цим Регламентом щодо 

розгляду законопроектів” [23, c.99]. Саме тому в 

ієрархії підзаконних нормативних актів постановам 

Верховної Ради України, на нашу думку, належить 

чільне місце. 

Так, норми податкового права, якими регла-

ментуються факультативні елементи юридичного 

складу податку, містяться в наступних постановах 

Верховної Ради України: „Про реалізацію Закону 

України „Про Державний бюджет України на 1993 

рік” від 9 квітня 1993 року [12, c.88-90]; „Про реа-

лізацію Закону України „Про Державний бюджет 

України на 1994 рік” від 1 лютого 1994 року [15, 

c.84-86]; „Про реалізацію Закону України „Про 

внесення змін і доповнень до Закону України „Про 

Державний бюджет України на 1994 рік” від 6 гру-

дня 1994 року [16, c.440-442]; „Про застосування 

статті 37 Закону України „Про Державний бюджет 

України на 1995 рік” (у редакції Закону України 

від 15 грудня 1995 року „Про внесення змін і допо-

внень до Закону України „Про Державний бюджет 

України на 1995 рік”) від 16 жовтня 1995 року [17, 

c.256-258]; „Про застосування нормативно-право-

вих актів з питань оподаткування в Україні” від 24 

грудня 1998 року [19, c.196-197]; „Про податкову 

політику в Україні на заходи щодо вдосконалення 

податкового законодавства” від 12 травня 1999 ро-

ку [20, c.535-536] та інших. 

Проте частіше всього постановою Верховної 
Ради України визначається час набрання чинності 
податковими законами України. У радянській 

юриспруденції набрання чинності нормативним 

актом найчастіше пов’язувалось з такою стадією 

нормотворчого процесу, як винесення рішення 

компетентного органу про прийняття відповідного 

нормативного акту [32, c.73; 49, c.79; 53, c.119-

120]. З цього погляду прийнятий компетентним 

органом нормативний акт відразу ж набуває юри-

дичної сили і породжує правові наслідки ще до йо-

го офіційного опублікування. Принагідно зазначи-

мо, що близькі за суттю до зазначеного підходу 

погляди на набуття нормативними актами юриди-

чної сили висловлювались і в тогочасній зарубіж-

ній юридичній літературі [78, c.201-210; 33, c.258]. 

Проте уже тоді почали з’являтись думки про те, що 

в умовах додержання принципу законності на-

брання нормативним актом сили не може не бути 

віддаленим від моменту його прийняття і почали 

пов’язувати час набрання правовими нормами сили 

з офіційним опублікуванням нормативного акта, 

підкреслюючи при цьому, що у більшості випадків 

і тут необхідний розрив у часі, а саме: між офіцій-

ним опублікуванням акта і набранням ним чиннос-

ті [25, c.238-239; 41, c.124; 42, c.80-81]. В подаль-

шому такий підхід набув поширення і дістав ви-

знання не тільки серед загальних теоретиків права 

[24, c.91-94; 27, c.214-215; 36, c.136-137; 40, c.135; 

80, c.167], але й представників, зокрема, науки фі-
нансового права [26, c.31; 39, c.81-83; 52, c.77; 64, 

c.192; 65, c.222]. На етапі побудови правової дер-

жави і громадянського суспільства в Україні він 

був сприйнятий у якості методологічного орієнти-

ру та критерію і вітчизняним законодавцем, особ-

ливо у сфері правового закріплення прав та 

обов’язків суб’єктів правовідносин – норми подат-

кового права належать саме до числа останніх. Так, 

у статті 57 Конституції України зазначається: “Ко-

жному гарантується право знати свої права і 
обов’язки. Закони та інші нормативні акти, що ви-

значають права та обов’язки громадян, мають бути 

доведені до відома населення у порядку, встанов-

леному законом. Закони та інші нормативно-пра-

вові акти, що визначають права і обов’язки грома-

дян, не доведені до відома населення у порядку, 

встановленому законом, є нечинними” [1, Ст.57]. 

Практично в Україні за способом визначення 

строк набрання юридичної сили законом про опо-

даткування вказується або в прикінцевих чи за-

ключних положеннях самого Закону, або в спе-

ціальному супутньому акті – постанові Верховної 
Ради України про набрання чинності відповід-ним 

законом. Зокрема, безпосередньо у статтях власне 

нормативних актів вказувались строки набрання 

чинності законами України: “Про внесення змін до 

Закону України “Про систему оподаткування” від 

18 лютого 1997 р. [3, c.83], “Про податок на додану 

вартість” від 3 квітня 1997р. [5, c.134], “Про спи-

сання та реструктуризацію податкової заборгова-

ності платників податків за станом на 31 березня 
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1997 року” від 5 червня 1997 р. [4, c.317] та багать-

ма іншими. Спеціальним нормативним актом – 

Постановою Верховної Ради України – надавалась 

чинність податково-правовим нормам Законів Ук-

раїни: “Про державну податкову службу в Україні” 

від 4 грудня 1990 року [8, c.47]; “Про систему опо-

даткування” від 25 червня 1991 року [6, c.34]; “Про 

прибутковий податок з громадян України, іно-

земних громадян та осіб без громадянства” від 5 

липня 1991р. [7, c.158]; “Про податок з власників 

транспортних засобів та інших самохідних машин і 
механізмів” від 11 грудня 1991 р. [9, c.376]; “Про 

акцизний збір” від 18 грудня 1991 р. [10, c.475]; 

“Про податок на добавлену вартість” від 20 грудня 

1991 р. [11, c.485] та інші.  
Президент України згідно статті 102 Консти-

туції України є главою держави і виступає від її 
імені. Він є гарантом державного суверенітету, те-

риторіальної цілісності України, додержання Кон-

ституції України, прав і свобод людини і громадя-

нина. У відповідності зі статтею 106 Конституції 
України Президент України: „1) забезпечує держа-

вну незалежність, національну безпеку і правона-

ступництво держави”; „3) представляє державу в 

міжнародних відносинах,  здійснює керівництво 

зовнішньополітичною діяльністю держави, веде 

переговори та укладає міжнародні договори Украї-
ни”; „15) утворює, реорганізовує та ліквідовує за 

поданням Прем'єр-міністра України міністерства 

та інші центральні органи виконавчої влади, діючи 

в межах коштів, передбачених на утримання орга-

нів виконавчої влади”; „16) скасовує акти Кабінету 

Міністрів України та акти Ради міністрів Автоном-

ної Республіки Крим”; „28) створює у межах кош-

тів, передбачених у Державному бюджеті України, 

для здійснення своїх повноважень консультативні, 
дорадчі та інші допоміжні органи і служби”; „30) 

має право вето щодо прийнятих Верховною Радою 

України законів із наступним поверненням їх на 

повторний розгляд Верховної Ради України”. У цій 

же статті Конституції України зазначено, що „ 

Президент України на основі та на виконання Кон-

ституції і законів України видає укази”, „які є обо-

в'язковими до виконання на території України”. 

Ніякої реєстрації, що передувала б набранню чин-

ності указами Президента України, як цього вима-

гає Конституція для нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України, міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, для указів 

Президента держави Конституцією і законами 

України не передбачено. 

Оскільки Президент України видає укази „на 

основі та на виконання Конституції і законів Укра-

їни” [1, Ст.106], вони, на нашу думку, однозначно 

належать до підзаконних актів. Винятком з цього 

загального правила є те, що згідно пункту 4 Пере-

хідних положень Конституції України Президенту 

України протягом трьох років після набуття чин-

ності Конституцією України було надано право 

видавати схвалені Кабінетом Міністрів України і 
скріплені підписом Прем’єр-Міністра України ука-

зи з економічних питань, не врегульованих закона-

ми з одночасним поданням відповідного законо-

проекту до Верховної Ради України в порядку, 

встановленому статтею 93 Конституції України [1, 

Перехідні положення, п.4]. Такий указ Президента 

України набирав чинності, якщо протягом тридця-

ти календарних днів з дня подання законопроекту 

(за винятком днів міжсесійного періоду) Верховна 

Рада України не приймала закон або не відхиляла 

поданий законопроект більшістю від її конститу-

ційного складу і діяв до набрання чинності зако-

ном, прийнятим Верховною Радою України з цих 

питань. Тобто, по суті Президент України на пев-

ний період, а саме протягом трьох років після на-

брання чинності новою Конституцією України, був 

ще й наділений правом встановлювати своїми ука-

зами норми законодавчого рівня. Однак тут ми ма-

ємо випадок, ніскільки не аналогічний ситуації в 

деяких країнах, наприклад, в Російській Федерації, 
де акти Президента держави не повинні суперечи-

ти її законам, але й водночас видаються не на ос-

нові і в ім’я закону, а існують ніби паралельно, 

тобто, не є формально підзаконними актами [45, 

c37]. В Україні це явище було не більше як тимча-

совою формою швидшого заповнення прогалин в 

законодавстві. 
Президент України вправі видавати укази з 

будь-яких питань, що згідно Конституції України 

належать до його компетенції [1, Ст.106], в тому 

числі і з питань, що складають предмет податково-

го права, крім випадків, якщо відповідні питання у 

відповідності з Конституцією України можуть бути 

врегульовані тільки законом. Ці укази Президента, 

як і закони України, містять правові норми, що від-

значаються загальним характером. В числі таких 

указів Президента України можна назвати наступ-

ні: „Про збільшення неоподаткованого мінімуму та 

ставки прогресивного оподаткування доходів гро-

мадян” від 13 вересня 1994 р., „Про заходи щодо 

підвищення відповідальності за розрахунки з бю-

джетами та державними цільовими фондами” від 4 

березня 1998 р., „Про платників та порядок сплати 

акцизного збору” від 11 травня 1998 р., „Про фік-

сований сільськогосподарський податок” від 18 

червня 1998 р., „Про спрощену систему оподатку-

вання, обліку та звітності суб’єктів малого підпри-

ємництва” від 3 липня 1998 р., „Про деякі зміни в 
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оподаткуванні” від 7 серпня 1998 р., „Про платни-

ків і порядок сплати акцизного збору” від 11 трав-

ня 1998 р., „Про створення в арбітражних судах 

України арбітражних колегій по розгляду справ 

про стягнення податків, зборів (обов’язкових пла-

тежів)” від 13 серпня 1999 р. тощо. 

Аналіз нормативних указів Президента Укра-

їни свідчить, що коли в середині 90-х років мину-

лого десятиліття їх питома вага у загальній масі 
указів Президента держави перевищувала п’ятде-

сят процентів, то нині становить біля десяти про-

центів. До речі, така ж тенденція має місце і в РФ 

[38, c.103]. По-друге, в останні роки істотно скоро-

тилось число нормативних указів Президента 

України, що у змістовній частині суперечать зако-

нам України. Ці позитивні тенденції у значній мірі 
зумовлені поглибленням демократизації суспільно-

го життя в Україні, все помітнішим утвердженням 

в країні елементів громадянського суспільства та 

правової держави, свідчать про зростання законно-

сті у правотворчій сфері. 
У нормативних указів Президента України є 

ще чималі, на нашу думку, резерви, не задіяні до 

нині. Насамперед вони полягають в уточненні під-

став їх видання, предмету і меж їх регулювання. 

Нормативні укази Президента України, в тому чи-

слі й з питань оподаткування, що розвивають та 

конкретизують положення Конституції України, 

інших законів України, виходячи з буквального 

розуміння передостаннього положення статті 106 

Конституції України, можуть здійснювати регулю-

вання суспільних відносин на основі законів на-

самперед в межах закріплення „основних напрям-

ків” підзаконного нормативного регулювання сус-

пільних відносин. Це означає, що вони можуть міс-

тити в собі не тільки конкретні правові норми, але 

й норми – принципи, норми-дефініції, висхідні но-

рми для нижчих в ієрархії підзаконних актів. 

Отже, на нашу думку, найбільш оптималь-

ною є модель, коли після прийняття того чи іншого 

закону України, в тому числі і з питань оподатку-

вання, Президент України на принциповому рівні 
уточнює та поглиблює регулювання на свій розсуд 

відповідної сфери суспільних відносин, не виходя-

чи при цьому за межі законодавчих приписів, з од-

ного боку, вводячи норми-принципи, норми-дефі-
ніції і інші висхідні норми, з іншого боку, залиша-

ючи конкретне регулювання відповідних суспіль-

них відносин на угляд органів виконавчої влади 

різних рівнів. Такі норми і будуть містити насам-

перед визначення напрямків, підходів для конкрет-

ного регулювання відповідних відносин, приписи, 

необхідні для координації дій різних органів дер-

жавної влади. 

Кабінет Міністрів України, відповідно до 

статті 113 Конституції України, є вищим органом у 

системі органів виконавчої влади. Він відповідаль-

ний перед Президентом України та підконтроль-

ний і підзвітний Верховній Раді України у межах, 

передбачених у статтях 85 та 87 Конституції Укра-

їни. Як зазначається у цій же статті Конституції 
України, „Кабінет Міністрів України у своїй діяль-

ності керується Конституцією і законами України, 

актами Президента України”. У пункті 1 статті 115 

Конституції України відзначається, що „Кабінет 

Міністрів України складає повноваження перед 

новообраним Президентом України”. У пункті 5 

цієї ж статті вказується, що відставку Кабінету Мі-
ністрів України приймає Президента України. Крім 

того, як наголошується у наступному, шостому 

пункті цієї ж статті, „за рішенням Президента 

України” „Прем’єр-Міністрів України зобов’яза-

ний подати Президентові України заяву про від-

ставку Кабінету Міністрів України”. 

Ще більше уточнює співвідношення статусів 

та компетенцій за чинною Конституцією України 

Президента України та Кабінету Міністрів України 

стаття 116 Конституції, яка гласить: „Кабінет Міні-
стрів України: 1) забезпечує державний суверені-
тет і економічну самостійність України, здійснення 

внутрішньої і зовнішньої політики держави, вико-

нання Конституції і законів України, актів Прези-

дента України; 2) вживає заходів щодо забезпечен-

ня прав і свобод людини і громадянина; 3) забезпе-

чує проведення фінансової, цінової, інвестиційної 
та податкової політики; політики у сферах праці й 

зайнятості населення, соціального захисту, освіти, 

науки і культури, охорони природи, екологічної 
безпеки і природокористування; 4) розробляє і 
здійснює загальнодержавні програми економічно-

го, науково-технічного, соціального і культурного 

розвитку України; 5) забезпечує рівні умови розви-

тку всіх форм власності; здійснює управління об'-

єктами державної власності відповідно до закону; 

6) розробляє проект закону про Державний бюджет 

України і забезпечує виконання затвердженого 

Верховною Радою України Державного бюджету 

України, подає Верховній Раді України звіт про 

його виконання; 7) здійснює заходи щодо забезпе-

чення обороноздатності і національної безпеки 

України, громадського порядку, боротьби зі зло-

чинністю; 8) організовує і забезпечує здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності України, митної 
справи; 9) спрямовує і координує роботу мініс-

терств, інших органів виконавчої влади; 10) вико-

нує інші функції, визначені Конституцією та зако-

нами України, актами Президента України”. На-

решті, статтею 117 Конституції України передба-
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чено, що „Кабінет Міністрів України в межах своєї 
компетенції видає постанови і розпорядження, які є 

обов'язковими до виконання. Акти Кабінету Мініс-

трів України підписує Прем'єр-міністр України. 

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів Укра-

їни, міністерств та інших центральних органів ви-

конавчої влади підлягають реєстрації в порядку, 

встановленому законом”. Отже, нормативні акти 

Кабінету Міністрів України за своєю правовою 

природою належать до підзаконних актів і за своєю 

юридичною силою займають місце вслід за норма-

тивними указами Президента України. 

Цей висновок не поширюється на Декрети 

Кабінету Міністрів України, в тому числі й з пи-

тань оподаткування, що видавалися ним на підставі 
Закону України „Про тимчасове делегування Кабі-
нету Міністрів України повноважень видавати де-

крети у сфері законодавчого регулювання” від 18 

листопада 1992 року з моменту опублікування да-

ного Закону України до 21 травня 1992 року, оскі-
льки правове регулювання суспільних відносин 

щодо „власності, підприємницької діяльності, соці-
ального і культурного розвитку, державної митної, 
науково-технічної політики, кредитно-фінансової 
системи, оподаткування, державної політики опла-

ти праці і ціноутворення, право на яке Верховна 

Рада України законно делегувала на вище зазначе-

ний період Кабінету Міністрів України [2, c.216], в 

момент делегування цього права та протягом усьо-

го періоду дії даного Закону України згідно пункту 

13 статті 97 тодішньої Конституції України не пе-

реставало належати до компетенції Верховної Ради 

України та до компетенції Кабінету Міністрів 

України не було віднесено [48, Ст.94 п.13]. 

До числа нормативних постанов Кабінету 

Міністрів України з питань оподаткування насам-

перед слід віднести наступні: „Про збільшення не-

оподаткованих мінімумів доходів громадян і став-

ки їх прогресивного оподаткування”. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 10 вересня 1993 р. 

№719 [14]; „Порядок вилучення готівки у платника 

податків, який має податкову заборгованість”. За-

тверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 червня 1998 р. №940 [18]; „Положення про 

порядок справляння та обліку фіксованого сільсь-

когосподарського податку”. Затверджено постано-

вою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1993 

р. №658 [13, c.4-6]; „Про забезпечення реалізації 
статті 10 Закону України „Про застосування реєст-

раторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг”. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 р. 

№1336 [21, c.11]; „Про терміни переведення 

суб’єктів підприємницької діяльності на облік роз-

рахункових операцій у готівковій та безготівковій 

формі із застосуванням реєстраторів розрахунко-

вих операцій”. Постанова Кабінету Міністрів Укра-

їни від 07.02.2001 р. №121 [22, c.12-14], тощо. Як 

переконує аналіз змісту зазначених та інших нор-

мативних постанов Кабінету Міністрів України, 

вони не змінюють та не доповнюють законодавст-

во України про податки і збори, укази Президента 

України з цих питань. Водночас чітко визначити 

предмет правового регулювання Кабінетом Мініс-

трів України на основі виданих ним нормативних 

постанов з питань оподаткування і зборів надзви-

чайно важко, оскільки він законодавчо продовжує 

залишатися не врегульованим. 

Вважаємо, що у даному питанні українська 

держава повинна запозичити досвід Російської Фе-

дерації, який, на нашу думку, цілком позитивний. 

Зокрема, уряд РФ вправі видавати нормативні акти, 

у яких можуть встановлюватись: 1) ставки федера-

льних податків у випадках, вказаних в Податковому 

кодексі РФ, у порядку та в межах, визначених Подат-
ковим кодексом РФ [60, c.37]; 2) порядок списання 

безнадійних недоїмок по федеральних податках і 
зборах [60, c.40]; 3) перелік галузей і видів діяльності, 
що мають сезонний характер [60, c.43]; 4) порядок 

ведення єдиного державного реєстру платників пода-

тків [60, c.61]; 5) порядок і розміри виплат, що нале-

жить здійснити свідкам, перекладачам, спеціалістам, 

експертам і понятим [60, c.85]. 

Як бачимо, поняття „підзаконні нормативні 
акти як джерело податкового права” включає в се-

бе широкий комплекс актів правотворчості, що 

видаються органами законодавчої та виконавчої 
влади. Нормативними вони є саме тому, що містять 

в собі норми податкового права. Особлива роль 

підзаконних правових актів у правовому регулю-

ванні податкових відносин зумовлена їх істотними 

перевагами в порівнянні з іншими джерелами по-

даткового права. В порівнянні із законами з питань 

оподаткування підзаконні нормативні акти у цій же 

сфері з’являються та набирають чинності у багато 

разів швидше та легше, по суті, тоді, коли у них 

виникає потреба, в той час як закони, наприклад, 

Податковий кодекс України, нерідко обговорю-

ються, але не приймаються роками. Вже в силу 

цього сумнівним видається нам твердження Н.І.Чу-

жікової про те, що „в перспективні видання коди-

фікованих актів повинно перетворитись в основну 

форму” нормотворчості [75, c.17]. По-друге, закон 

завжди є підсумком відповідного компромісу різ-
них, часто протилежних політичних сил, і задля 

досягнення цього компромісу багато податкових 

норм стають загальними, не чіткими, а деякі не 

проходять стадію голосування і знімаються взагалі, 
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тобто у правовому регулюванні податкових право-

відносин з’являються пробіли. Нарешті, оскільки 

народні депутати у переважній більшості не юрис-

ти за фахом, з технічної точки зору якість норм 

податкового права, що містяться у законах, посту-

пається якості податково-правових норм підзакон-

них нормативних актів, які готуються в переважній 

більшості своїй професіоналами, а процедура на-

дання цим нормам юридичної сили передбачає не-

зрівнянно меншу деформацію цих норм в процесі 
їх, образно кажучи, узаконення, тобто, надання їм 

відповідної сили. З іншого боку, в порівнянні з но-

рмами, що містяться у відомчих нормативних ак-

тах з питань оподаткування, норми права підзакон-

них нормативних актів відрізняються їх загальним 

характером, розраховані на багаторазове застосу-

вання, незрівнянно повніше втілюють в собі вимо-

ги Конституції України щодо оподаткування та 

принципи оподаткування. Саме в силу сукупності 
цих якостей податкові норми, що містяться в під-

законних нормативних актах, займають велику пи-

тому вагу як у традиційно недемократичних краї-
нах [76, c.13-21], так і в сучасних демократичних 

країнах Європи [50; 56; 73]. 

Усім підзаконним нормативним актам влас-

тиві ряд спільних рис. По-перше, усі вони мають 

державний та загальнодержавний характер. Так, 

держава наділяє органи, організації, посадові особи 

правом та приймати підзаконні нормативні правові 
акти, тобто, правотворчою компетенцією. Вона ж 

забезпечує і реалізацію прийнятих підзаконних 

нормативних правових актів, включаючи примусо-

вий вплив на осіб, що не виконують добровільно 

відповідні нормативні приписи. По-друге, підза-

конні нормативні акти приймаються не усіма, а 

строго визначеними суб’єктами, спеціально упов-

новаженими на це державою – Верховною Радою 

України, Президентом України, Кабінетом Мініст-

рів України. По-третє, підзаконні нормативні акти 

приймаються з дотриманням відповідної процеду-

ри, а також вимог до змісту і форми цих актів і яв-

ляють собою в підсумку акт – документ. По-

четверте, усі підзаконні нормативні акти з питань 

оподаткування мають чіткі параметри їх дії в часі, 
просторі та за колом осіб. По-п’яте, вони зажди 

містять в собі юридичні норми, що власне і робить 

їх нормативними, загальнообов’язковими. Саме в 

цьому й полягає головна функція нормативного 

підзаконного акту, що він є формою реального 

буття, існування норм права. 

Висновки. Важливим джерелом податково-

го права України є підзаконні нормативні акти. 

Суб’єктами їх видання є Верховна Рада України, 

Президент України, Кабінет Міністрів України, а 

формою цих актів відповідно постанова Верховної 
Ради України, указ Президента України, постанова 

Кабінету Міністрів України. Між собою вони пе-

ребувають саме у наведеній ієрархії. Для усіх цих 

актів властивий всезагальний характер, оскільки їх 

видають органи загальної компетенції. По відно-

шенню до законів України зазначені нормативні 
акти мають підзаконний характер, проте в ієрархії 
форм податкового права перебувають вище відом-

чих нормативних актів. Правове поле, що врегу-

льовується підзаконними нормативними актами, за 

жодних умов не може бути адекватно врегульова-

ним ні законами України, ні відомчими норматив-

ними актами. Тобто, сутність проблеми підзакон-

них нормативних актів полягає не в тому, щоб зме-

ншувати їх вплив та роль у регулюванні податко-

вих відносин, а у тому, щоб глибше з’ясувати пра-

вову природу цих актів і на основі цього готувати 

та реалізувати їх незрівнянно якісніше, на принци-

пово вищому рівні. 
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In the article the legal nature delegate normative acts as forms of the tax law of Ukraine is analysed, it 

is carried out their classification and their place in system of forms of the tax law of Ukraine is determined. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ПРИВАТНОГО НОТАРІУСА 

 
Постановка проблеми. Службові злочини 

суспільно небезпечні – вони посягають на дер-

жавні та громадські інтереси, охоронювані зако-

ном права й інтереси окремих громадян. Кримі-
нально-правова регламентація цих злочинів за-

кріплена законодавцем у розділі XVII „Злочини у 

сфері службової діяльності” Кримінального ко-

дексу України 2001 р. (надалі – КК України). 

Суб’єкт злочинів у сфері службової діяльності – 

службова особа відноситься до числа спеціаль-

них суб’єктів злочину. З цього виходить і судова 

практика. Як вбачається з тексту Постанови 

Пленуму Верховного Суду України № 12 від 27 

грудня 1985 року “Про судову практику в спра-

вах про перевищення влади або посадових пов-

новажень” судді повинні мати на увазі, що від-

повідальність за перевищення влади або службо-

вих повноважень несуть лише службові особи, 

тобто особи, поняття яких міститься у криміна-

льному кодексі [9, c.266]. В Постанові Пленуму 

Верховного Суду України № 5 від 26 квітня 2002 

року “Про судову практику у справах про хабарни-

цтво” зазначено, що згідно з чинним законом від-

повідальність за одержання хабара можуть нести 

лише службові особи, а при вирішенні питання, чи 

є та або інша особа службовою, належить керува-

тися правилами, які викладено в пунктах 1 і 2 при-

мітки до ст. 364 КК України [10, c.270].  

Законом України „Про нотаріат” № 3425-

XII від 2 вересня 1993 року [3] введено приватну 

нотаріальну діяльність. Однак на сьогодні пра-

вовий статус нотаріуса, який займається приват-

ною нотаріальною практикою, і досі не визначе-

ний чітко – залишається без вирішення питання 

про те, чи є або не є він службовою особою. Без-
умовно, подібна законодавча невизначеність 

щодо статусу приватного нотаріуса робить 

можливим для слідчих і судових органів від-

носити його до кола службових осіб, і, відпові-
дно, притягувати його до кримінальної відпо-

відальності за вчинення злочинів у сфері слу-

жбової діяльності.   

Ступінь наукової розробки проблеми.  
Останніми роками в російській юридичній науці 
досить жваво обговорюється питання про мож-

ливість визнання службовою особою нотаріуса 

[15, c.125]. Ю.Філімонов, В.Ярков, С.Ізосімов, 

Н.Єгорова стверджують, що нотаріус, з ураху-

ванням характеру належних йому прав і викону-

ваних ним обов’язків, повинен розглядатись як 

представник влади в порядку здійснення покла-

дених на нього правомочними органами спеціа-

льних повноважень незалежно від місця роботи: 

державна нотаріальна контора або приватна 

практика [26, c.31; 28, c.31; 17, c.10; 18; 16, c.11].  

Як вважає А.П.Альохін, особливу групу службо-

вих осіб складають громадяни, які не перебува-

ють на державній службі, але уповноважені вчи-

няти дії, що тягнуть юридичні наслідки. До  чи-

сла таких осіб А.П.Альохін відносить нотаріусів 

незалежно від того, працюють вони в державній 

нотаріальній конторі чи займаються приватною 

нотаріальною практикою [11, c.190-191]. В.Аргу-

нов вважає нотаріуса службовою особою, обумо-

влюючи це виконання першим нотаріальних дій 

від імені держави [12, c.27]. Проте, В.Козбаненко 

стверджує, що тільки нотаріуси, які працюють в 

державних нотаріальних конторах, обґрунтовано 

визнаються службовими особами [19, c.42]. 

С.Безусов висловлює точку зору про неприпус-

тимість віднесення приватного нотаріуса до кола 

службових осіб [14, c.31-32].  

Цікава думка українських учених щодо 

правового статусу приватного нотаріуса. С.Фур-

са не вважає приватних нотаріусів державними 

службовцями [27, c.33]. Протилежну позицію 

займають Л.К.Радзієвська та С.Г.Пасічник і від-

носять приватних нотаріусів до службових осіб 

[22, c.23]. В.Баранкова, розглядаючи питання 

правового статусу приватного нотаріуса, ствер-

джує, що приватні нотаріуси виконують функції 
державної влади в порядку здійснення покладе-

них на них державою спеціальних повноважень 

[13, c.25]. В.Комаров та В.Баранкова у статті 
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„Законодавство про нотаріат: очікувані зміни”,  

підтверджуючи свою позицію щодо статусу при-

ватного нотаріуса, пишуть: „Так, нечітко вирі-
шено питання стосовно статусу нотаріуса, в дія-

льності якого є особливо важливими два аспекти. 

З одного боку, він здійснює свою діяльність від 

імені держави, яка делегує нотаріусу спеціальні 
повноваження і наділяє його рядом прав та 

обов’язків. З іншого боку, нотаріус не отримує 

заробітної плати з бюджету і організує свою дія-

льність самостійно: орендує або придбаває при-

міщення, обладнання нотаріальної контори, най-

має працівників та оплачує їх працю тощо. Отже, 

нотаріус має унікальний дуалістичний статус, 

який зумовлює необхідність віднесення його до 

посадових осіб незалежно від того, що він не пе-

ребуває на державній службі і не входить до 

штату державного апарату. Ця винятковість його 

правового становища проявляється в тому, що 

нотаріуси виконують функції державної влади. 

Отже, нотаріус є одночасно посадовою особою, 

наділеною державною владою, та спеціалістом 

вільної юридичної професії” [20, c.62].  

Таке неоднозначне визначення статусу 

приватного нотаріуса як службової особи поро-

джує сумнів у визнанні його суб’єктом злочинів 

у сфері службової діяльності. Тому, вважаємо за 

доцільне розгляд питання про можливість 

притягнення до кримінальної відповідаль-

ності приватного нотаріуса за вчинення зло-

чинів у сфері службової діяльності. 
Мета статті. Виходячи з наведеного, за-

вданням даної статті є аналіз проблемних питань 

кримінальної відповідальності приватних нота-

ріусів та розроблення відповідних пропозицій 

законодавчої регламентації спеціальних складів 

службових злочинів щодо вказаної категорії осіб 

у КК України. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Визначення службової особи в криміна-

льному праві надається прямо в законі. З при-

йняттям нового КК України у 2001 р. поняття 

„посадова особа” змінено на „службова особа”.  

У п.1 примітки до ст.364 КК України зазначаєть-

ся, що службовими особами є особи, які постійно 

чи тимчасово здійснюють функції представників 

влади, а також обіймають постійно чи тимчасово 

на підприємствах, в установах чи організаціях 

незалежно від форми  власності посади, пов’яза-

ні з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських обов’язків, або 

виконують такі обов’язки за спеціальним повно-

важенням [1, c.163]. О.Я.Свєтлов, на нашу дум-

ку, правильно звертає увагу на велике значення 

для практики правильного визначення цього по-

няття: „В зв’язку з відмовою нашого законодав-

ства від інституту аналогії на даний час багато 

діянь будуть злочинними, якщо їх вчиняють по-

садові особи, і незлочинними – у випадку вчи-

нення їх непосадовими особами. Віднесення того 

чи іншого суб’єкта до числа посадових осіб іноді 
різко змінює суспільну небезпечність злочину і 
його кваліфікацію.” [23, c.87].  

Отже, вважаючи неправильним застосу-

вання поняття службової особи відносно служ-

бових злочинів, яке дається вченими в інших га-

лузях права (в тому числі і вищезгаданими ро-

сійськими та українськими науковцями), спро-

буємо проаналізувати поняття службової особи 

відносно кримінального права та можливість 

охоплення цим поняттям статусу приватного но-

таріуса, оскільки „в кримінальному праві закон 

зовсім по-іншому визначає поняття посадової 
особи, і не кожна особа, діяльність якої пов’язана 

з виникненням, зміною або припиненням право-

відносин, є посадовою” [23, c.90].  

Отже, спробуємо визначити шляхом ана-

лізу чинного кримінального законодавства, чи є 

приватні нотаріуси службовими особами – осо-

бами,  які постійно чи тимчасово здійснюють 

функції представників влади, а також обіймають 

постійно чи тимчасово на підприємствах, в уста-

новах чи організаціях незалежно від форми влас-

ності посади, пов’язані з виконанням організа-

ційно-розпорядчих чи адміністративно-госпо-

дарських обов’язків, або виконують такі обов’яз-
ки за спеціальним повноваженням, як того вима-

гає кримінальний закон для визначення особи як 

суб’єкта злочину у сфері службової діяльності.  
Постановою Пленуму Верховного Суду 

України № 5 від 26 квітня 2002 року “Про судову 

практику у справах про хабарництво” роз'ясню-

ється поняття організаційно-розпорядчих і ад-

міністративно-господарських обов'язків та ви-

конання таких обов’язків за спеціальним повно-

важенням. Органiзацiйно-розпорядчi обов'язки 

- це обов’язки по здiйсненню керiвництва галу-

ззю промисловостi,  трудовим  колективом, діля-

нкою роботи, виробничою дiяльнiстю окремих 

працiвникiв на пiдприємствах, в установах чи 

органiзацiях незалежно вiд форм власностi. Такi 

функцiї виконують, зокрема, керiвники  мiнiс-

терств, інших центральних органів виконавчої 
влади, державних, колективних чи приватних 

пiдприємств, установ i органiзацiй, їх заступни-

ки, керiвники структурних пiдроздiлiв (началь-

ники цехiв, завiдуючi вiддiлами, лабораторiями, 

кафедрами), їх заступники, особи, які керують 
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дiлянками робiт (майстри, виконроби, бригадири 

тощо) [10, c.270-271]. Отже, до осіб , які вико-

нують організаційно-розпорядчі обов’язки, на-

лежить відносити тих, хто керує працею інших 

людей або займається організацією їх праці. “За 

цією ознакою, - пише О.Я.Свєтлов, - до посадо-

вих осіб відносяться ті кому доручено керівницт-

во промисловістю, транспортом, будівництвом, 

фінансами, культурою, просвітництвом і ін.” [23, 

c.101]. Що стосується приватного нотаріуса, то 

він може керувати працею інших людей або за-

йматися організацією їх праці. Такими особами 

можуть бути особи зі складу його технічного пе-

рсоналу, адміністративного персоналу, напри-

клад, стажист, який згідно ст. 13 Закону України 

“Про нотаріат”, проходить стажування у приват-

ного нотаріуса, умови роботи якого визначають-

ся трудовим контрактом між ним та приватним 

нотаріусом з додержанням законодавства про 

працю. Враховуючи таке, можна було б вважати 

приватного нотаріуса службовою особою, оскі-
льки ним використовується наймана праця фізи-

чних осіб і щодо таких найманих працівників він 

наділений організаційно-розпорядчими обов’яз-
ками. Однак ми висловимо свою думку після 

розгляду інших обов’язків, які можуть поклада-

тись на службову особу. 

Адмiнiстративно-господарськi обов'язки 
- це обов’язки по управлiнню або розпоря-

дженню державним, колективним чи приватним 

майном (установлення порядку його зберiгання, 

переробки, реалiзацiї, забезпечення контролю за 

цими операцiями тощо). Такi повноваження в 

тому чи iншому обсязi є у начальникiв планово-

господарських, постачальних, фiнансових вiддi-

лiв i служб, їх заступникiв, завiдуючих складами,  

магазинами, майстернями, ательє, їх заступникiв, 

керiвникiв  вiддiлiв  пiдприємств,  вiдомчих ревi-

зорiв  i контролерiв тощо [10, c.271].  Постано-

вою Пленуму Верховного Суду України №5 від 

26 квітня 2002 року “Про судову практику у 

справах про хабарництво” роз'яснюється і понят-

тя виконання обов’язків за спеціальним пов-

новаженням. Так, особа є службовою не тільки 

тоді, коли вона виконує відповідні функції чи 

обов’язки (функції представника влади чи орга-

нізаційно-розпорядчі та адміністративно-госпо-

дарські обов’язки) постійно, а й тоді, коли вона 

робить це тимчасово або за спеціальним повно-

важенням, за умови, що зазначені функції чи 

обов’язки покладені на неї правомочним органом 

або правомочною службовою особою [10, c.271]. 

Тимчасове заняття таких посад відбувається на 

практиці при заміні хворих, осіб, які пішли у від-

пустку або звільнених службових осіб.  

 Службовими особами можуть визнаватись 

і працівники підприємств, установ, організацій, 

які виконують професійні (адвокати, лікар, вчи-

тель тощо), виробничі (наприклад, водій) або 

технічні (друкарка, охоронник тощо) функції за 

умови, що поряд із цими функціями вони вико-

нують організаційно-розпорядчі або адміністра-

тивно-господарські обов’язки [10, c.271]. Зазви-

чай це відбувається в тих випадках, коли неслу-

жбовій особі доручають проведення якої-небудь 

роботи, для чого її пов’язують організаційно-

розпорядчими або адміністративно-господарсь-

кими обов’язками.  

Розглянувши наведене коло обов’язків, 

властивих службовим особам, варто відмітити 

таке. Виходячи з законодавчого визначення слу-

жбової особи в п. 1 примітки до ст.364 КК Укра-

їни, обов’язковою ознакою особи як службової 
при виконанні організаційно-розпорядчих, адмі-
ністративно-господарських обов’язків, або вико-

нання їх за спеціальним повноваженням, є обі-
ймання нею постійно чи тимчасово на підпри-

ємствах, в установах чи організаціях незалежно 

від форми власності посади, пов’язаної з вико-

нанням таких обов’язків. Таким чином, приват-

ний нотаріус не є особою, яка займає таку посаду 

і не може визнаватись службовою особою за 

ознакою обіймання посади пов’язаної з виконан-

ням організаційно-розпорядчих, адміністрати-

вно-господарських обов’язків, а також їх вико-

нання за спеціальним повноваженням. На під-

твердження цієї думки хочемо навести Б.В.Вол-

женкіна, який висловився, що „...нотаріус, який 

займається приватною практикою, не перебуває 

на службі в жодній організації...” [15, c.126].   

Найбільш вдало поняття представника 

влади дається у Постанові Пленуму Верховного 

Суду України № 5 від 26 квітня 2002 року “Про 

судову практику у справах про хабарництво”. 

Так, особа, яка здійснює функції представника 

влади, – це працівник державного органу та 

його апарату. Така особа наділена правом у ме-

жах своєї компетенції ставити вимоги, а також 

приймати рішення, обов’язкові для виконання 

юридичними і фізичними особами незалежно від 

їх відомчої належності чи підлеглості [10, c.270]. 

М.І.Мельник та М.І.Хавронюк до представників 

влади відносять депутатів Рад депутатів, суддів, 

народних засідателів, прокурорів, слідчих, опе-

ративний склад служби безпеки, всіх працівників 

міліції, інспекторів державних інспекцій, а також 

військових комендантів, начальників гарнізонів, 



Проблемні питання кримінальної відповідальності приватного нотаріуса 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 200. Правознавство.                                                113 

військовий патруль, караульних на посту і інших 

військовослужбовців при виконанні ними обов'я-

зків по підтримці громадського порядку, в тому 

числі і військовослужбовців конвойної служби і 
охорони місць позбавлення волі [21, c.911-912].  

У відповідності до ст. 24 Закону України 

“Про нотаріат” приватна нотаріальна діяльність 

тільки реєструється управліннями юстиції Ради 

Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних  адмініс-

трацій за заявою особи, яка має свідоцтво про 

право на заняття нотаріальною діяльністю. Згі-
дно зі ст. 1 Закону України “Про державну служ-

бу” № 3723-XII від 16 грудня 1993 року [2] дер-

жавна служба в Україні є професійною діяльніс-

тю осіб, які займають посади (визначені структу-

рою і штатним розписом первинні структурні  
одиниці державного органу та його апарату) в 

державних органах та їх апараті щодо практич-

ного виконання завдань і функцій держави та 

одержують заробітну плату за рахунок держав-

них коштів. Але приватний нотаріус не отримує 

заробітну платню за рахунок державних коштів – 

за вчинення нотаріальних дій справляється пла-

та, розмір якої визначається за домовленістю між 

нотаріусом і громадянином або юридичною осо-

бою (ст. 31 Закону України “Про нотаріат”), що 

позбавляє першого ознаки особи, яка займає по-

саду в державному органі та його апараті. Крім 

того, згідно з п. 25 Інструкції “Про порядок вчи-

нення нотаріальних дій нотаріусами України”, 

затвердженої наказом Міністерства юстиції 
України від 18 червня 1994 року за № 18/5 опла-

та додаткових послуг правового характеру, що 

надаються приватними нотаріусами і не на-

лежать до вчинюваної нотаріальної дії, прова-

диться за домовленістю сторін. Не можна визна-

вати і використання печатки із зображенням 

Державного Герба України, повного наймену-

вання нотаріального округу, тексту "Приватний 

нотаріус", прізвища, ім'я та по батькові приват-

ного нотаріуса, номера свідоцтва як обов’язкову 

ознаку його належності до категорії державного 

службовця. До того ж етимологічно “приватний 

нотаріус” ніяк не ототожнюється з “державою”, 

“державною службою”, “державним службов-

цем”. Нашу думку підтверджує С.Фурса, яка за-

значає, що визнавати приватних нотаріусів дер-

жавними службовцями неможливо через відсут-

ність у них трудових відносин з державою [27, 

c.33]. Відсутність таких трудових відносин під-

тверджує і той факт, що діяльність приватного 

нотаріуса може бути тільки припинена (ст. 30 

Закону України “Про нотаріат”) на відміну від 

звільнення державного нотаріуса з посади (ст. 17 

Закону України “Про нотаріат”). Отже, можна 

дійти до висновку, що особа, яка займається 

приватною нотаріальною практикою, – приват-

ний нотаріус, не є особою, яка постійно чи тим-

часово здійснює функції представника влади.  

Виходячи з наведеного, автор статті при-

йшов до такого висновку. Оскільки особа, яка 

займається приватною нотаріальною практикою, 

– приватний нотаріус, не є: 1) особою, яка по-

стійно чи тимчасово здійснює функції представ-

ника влади; 2) особою, яка обіймає постійно чи 

тимчасово на підприємствах, в установах чи ор-

ганізаціях незалежно від форми власності поса-

ди, пов’язані з виконанням організаційно-розпо-

рядчих чи адміністративно-господарських обо-

в’язків; 3) особою, яка виконує такі організацій-

но-розпорядчі чи адміністративно-господарські 
обов’язки за спеціальним повноваженням; вона 

не є суб’єктом злочинів у сфері службової діяль-

ності, передбачених розділом XVII „Злочини у 

сфері службової діяльності” КК України. 

Вихід з цієї ситуації нами вбачається у за-

кріпленні законодавцем в КК України спеціаль-

них складів злочинів, за вчинення яких можна 

притягувати до кримінальної відповідальності 
приватного  нотаріуса. 
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M.K. Yakymchuk 

PROBLEM QUESTIONS OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY OF 

THE PRIVATE NOTARY 

 

Summary 
In given article, problem questions of the criminal liability of the private notary, concerning recognitions of 

the private notary by the subject of malfeasances, are considered. In article, the question on an opportunity to re-

late the private notary to the person permanently or temporarily effectuating the functions of representatives of 

power, and also holding permanently or temporarily at enterprises, institutions, or organizations, irrespective of 

the form of ownership, posts connected with the fulfillment of organizational-administrative or administrative-

economic duties, or fulfilling such duties under a special power, is investigated. 
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ЗМІНА ПРОКУРОРОМ ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ, 
ЇЇ ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Постановка проблеми. Відповідно до 

ст.121 Конституції України однією з функцій 

прокуратури є підтримання державного обвину-

вачення в суді [1, Cт.121]. Ця конституційна но-

рма зумовлює обов’язкову участь прокурора у 

розгляді в суді кожної кримінальної справи, яка 

надійшла з обвинувальним висновком. Проте в 

кожній кримінальній справі можливе підтриман-

ня державного обвинувачення до кінця тому, що 

не в кожній справі особу притягують до відпові-
дальності обгрунтовано. В той час помилки до-

судового слідства не обов’язково мають бути 

виправлені в суді лише шляхом винесення ви-

правдувального вироку, оскільки є шлях більш 

короткий і простий. Цей шлях – зміна прокуро-

ром обвинувачення в суді або відмова прокурора 

від підтримання державного обвинувачення в 

суді та закриття останнім кримінальної справи. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженню даного правового інституту при-

святили свою увагу такі українські вчені, як: 

І.В.Вернидубов, М.В.Косюта, Ю.І.Крючко, 

В.М.Маляренко, С.В.Матієко, О.Р.Михайленко, 

М.М.Михеєнко, В.Т.Нор, В.П.Шибіко, М.Є.Шу-

мило та інші. У своїх дослідженнях вони підсуму-

вали, що при судовому розгляді кримінальних 

справ не обов’язково направляти їх в разі неповно-

ти досудового слідства на додаткове досудове роз-
слідування, а надати право державному обвинува-

чеві змінити або відмовитися від обвинувачення. 

Мета статті. Визначити систему підстав, 

умов, що спонукають прокурора до зміни обви-

нувачення, показати різновиди змін обвинува-

чення та їх співвідношення, звернути увагу на 

наслідки зміни обвинувачення з позиції забезпе-

чення законності, захисту прав і законних інте-

ресів особи. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сформульоване на досудовому слідстві 
обвинувачення не є раз і назавжди визначеним, 

оскільки обвинувачення необхідно розуміти і як 

певний процес в межах кримінального судочинс-

тва. Обсяг, зміст, кваліфікація обвинувачення 

може неодноразово змінюватися і доповнювати-

ся,  залежно від зібраних доказів та переоцінки 

тих, на яких уже згрунтувалося первинне обви-

нувачення, наприклад, визначене при пред‘яв-

ленні обвинувачення чи сформульоване в обви-

нувальному висновку. 

Зміна обвинувачення прокурором можлива 

і в суді. Цьому правовому інституту присвячу-

ється окрема ст. 277 КПК України, яка так і на-

зивається „Зміна обвинувачення в суді”. Зміну 

прокурором обвинувачення закон (ч. 3 ст. 277 

КПК) пов‘язує з відповідними переконаннями [2, 

c.542]. М.М.Михеєнко пише, що внутрішнє пе-

реконання має бути станом „твердої впевненості 
у правильності своїх висновків, рішучості зафік-

сувати їх у процесуальних документах, вислови-

ти... прилюдно готовність відстоювати їх у від-

повідних (процесуальних та інших) інстанціях, 

нести за них відповідальність” [9, c.25]. Це по-

ложення повною мірою відноситься і до переко-

нання про зміну прокурором обвинувачення в 

суді. Закон (ч. 3 ст. 277 КПК) однозначно перед-

бачає, що про зміну обвинувачення прокурор 

виносить постанову, у якій формулює нове обви-

нувачення та викладає мотиви прийнятого рі-
шення. Прокурор оголошує постанову, і вручає її 
копії підсудному, його захиснику, і законному 

представнику, потерпілому, позивачу, відповіда-

чу і їх представникам. Постанова долучається до 

справи. За проектом КПК України від 28.11.2003 

р., підготовленим групою народних депутатів на 

чолі з Г.А.Васильєвим про потребу змінити про-

курором обвинувачення, він повідомляє про це 

суд, який оголошує перерву, за погодженням із 
прокурором, який направив справу до суду, про-

курор виносить постанову, в якій формує нове 

обвинувачення [11]. Переконання прокурора в 

необхідності змінити обвинувачення означає 

твердий його погляд, віру в істинності, правоті 
прийнятого ним рішення, у впевненості винува-

тості підсудного саме в остаточно визначеному 

обвинуваченні. З цього приводу В.М.Савицький 

підкреслює, що впевненість у винуватості, з яким 

прокурор приходить в суд, це явище, яке застигну-

вши в одноразово виниклому вигляді [12, c.200].  

Можна визначити певні підстави, що спо-

нукають прокурора до зміни обвинувачення. За-

галом їх можна поділити на декілька груп, що 

зумовлені:  
1. Неправильною оцінкою доказів на до-

судовому слідстві, що відбувається, можна ска-
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зати, в закритому полі, обмеженого виявом прин-

ципів кримінального процесу в їх сукупності. 
Дослідження доказів в умовах судового прова-

дження, особливо при проведенні судового слід-

ства, де повною мірою діють принципи гласності, 
усності, безпосередності, безперервності, спрямо-

вані на найбільш повне, всебічне і об‘єктивне до-

слідження обставин справи та встановлення об‘єк-

тивної істини на підставах змагальності.  
2. Судове засідання за своїм змістом є та-

ким, що збирає в одному місці та часі усіх осіб з 
різними інтересами, які їх і доводять перед су-

дом, прокурором, а також поміж собою. Проку-

рор у таких умовах має можливість безпосеред-

ньо уточнити будь-які деталі обставин вчиненого 

злочину, прийняти найбільш правильне рішення 

щодо обвинувачення, змінити його при наявності 
достатніх доказів і відстоювати своє рішення.  

3. На досудовому слідстві можуть вияви-

тися нові, раніше невідомі і не досліджені під час 

досудового слідства обставини та докази, що 

змінюють усю систему обвинувачення, побудо-

ваного без врахування нових чинників. Так, у 

2002 році державними обвинувачами прокурату-

ри Чернівецької області під час судового розгля-

ду кримінальних справ було внесено 172 поста-

нови, про зміну обвинувачення серед них 118 у 

зв‘язку з перекваліфікацією дій засудженого, по 

26 прокурори частково відмовилися від пред‘яв-

леного обвинувачення органом досудового слід-

ства, по 28 ставили питання про виключення з 
обвинувачення окремих кваліфікуючих ознак 

складу злочину. По одній кримінальній справі 
прокурор виніс постанову про відмову від дер-

жавного обвинувачення в суді [10]. 

4. Зміна прокурором обвинувачення в суді 
може трапитися через те, що прокурор поверхово 

вивчив справу, особливо при направленні її до 

суду. Не помітив схованих недоліків слідства, що 

виявилися лише в суді (відсутність у справі по-

вних відомостей, отриманих при проведенні об-

шуків, виїмок; характер тілесних ушкоджень 

встановлені не експертизою, а освідуванням, 

проведеним не зовсім компетентною особою то-

що). Значення деяких доказів переоцінено, на-

приклад, показань обвинуваченого, висновків ві-
домчих перевірок, висновків експертів тощо. 

Так, Чернівецьким транспортним прокурором у 

червні 2002 року було затверджено обвинуваль-

ний висновок у кримінальній справі Ч., який об-

винувачувався за ч.3 ст. 185 КК України – краді-
жка (кваліфікуюча ознака – таємне викрадення 

майна, що завдало значної шкоди ТОВ „Машза-

вод”). В ході судового слідства було витребувано 

оціночний акт викраденого майна, вартість якого 

склала 974 грн., в той час, як за даними бухгал-

терії отримана ним під час досудового слідства 

вартість викраденого склала 3300 грн. Держав-

ний обвинувач в судовому засіданні вніс поста-

нову про зміну обвинувачення Ч. із ч.3 ст.185 на 

ч.1 ст.185 КК України. Суд погодився із виснов-

ками прокурора і засудив Ч. за ч.1 ст.185 КК 

України [3]. Окрім поняття зміни обвинувачення, 

законодавець вживає і термін „доповнення обви-

нувачення” (ст. 141, 275 КПК України). У КПК 

Російської Федерації (ст. 175) та Республіки Мо-

лдова (ст. 283) слова „зміна” і „доповнення об-

винувачення” вживаються поряд [14]. Окрім то-

го, в законі (ст. 141 КПК) передбачається закрит-

тя справи в частині обвинувачення. У назві статті 
175 КПК Російської Федерації поряд з термінами 

„зміна” і „доповнення обвинувачення” написано 

часткове закриття кримінального переслідуван-

ня. У ст. 283 КПК Молдови зазначено, коли час-

тина пред‘явленого обвинувачення не підтверди-

лася, прокурор розпоряджається про виведення 

особи з-під кримінального переслідування в цій 

частині обвинувачення. Із наведеного можна 

зробити висновок про неоднозначну, складну 

сутність зміни прокурором обвинувачення, оскі-
льки і доповнення обвинувачення, і часткова 

відмова від нього певною мірою змінюють обви-

нувачення, вносять в нього поправки, роблять 

його дещо іншим. Ф.Н.Фаткуллін під зміною об-

винувачення також розуміє „внесення в нього 

офіційними особами тих чи інших поправок, що 

впливають на сутність, обсяг чи характер обви-

нувачення зі справи і тому вимагає дотримання 

визначеного законом порядку” [15, c.42]. Фор-

мою зміни обвинувачення можна розуміти частко-

ву відмову від обвинувачення, закриття справи в 

частині обвинувачення. Наприклад, якщо особа 

обвинувачується, скажімо, у п‘яти крадіжках, а в 

суді дві з них не підтвердились і прокурор відмо-

вився від обвинувачення з цих двох крадіжок, то 

цим він, на думку В.М.Савицького, змінив первіс-

не обвинувачення [12, c.202]. У цьому випадку ми 

маємо один із прикладів класичної зміни обвину-

вачення. Таким же видом зміни обвинувачення мо-

же також бути перекваліфікація злочину у випадку 

неправильної первісної оцінки обставин справи.  

Якщо ж підсудний обвинувачується в декі-
лькох різних злочинах, наприклад, вбивстві і 
крадіжці, і один із них, на думку прокурора, за-

лишився недоведеним, і він відмовляється по 

ньому підтримувати обвинувачення, то в такому 

випадку ми маємо класичну часткову відмову від 

обвинувачення. Проте і в цьому випадку зміню-
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ється загальне обвинувачення, що було пред‘яв-

лено обвинуваченому. В.С.Зеленецький пише, 

що і в такому випадку в судовому засіданні про-

курором здійснене коректування свого ставлення 

щодо обвинувачення і повинно мати назву „зміна 

обвинувачення”, а не відмова від нього, як це 

вважає В.М.Савицький, який під відмовою від 

обвинувачення в суді розуміє як відмову проку-

рора від обвинувачення в одному з декількох ін-

кримінованих злочинів, так і відмову від обвину-

вачення в цілому, у всіх його частинах [7, c.58]. 

Сутність часткової відмови прокурора від держа-

вного обвинувачення, на думку В.С.Зеленець-

кого [7, c.58], полягає в запереченні ним спрос-

тованих у суді і тому негативних (на його думку) 

елементів обвинувачення і в збереженні, утри-

манні його позитивних, достовірно доведених 

елементів з метою часткової реабілітації підсуд-

ного і здійснення проти нього законної і обгрун-

тованої обвинувальної діяльності. У даному ви-

падку прокурором спростовується начебто нега-

тивна частина обвинувачення в його криміналь-

но-матеріальному розумінні, а державне обвину-

вачення повноцінно підтримується щодо позити-

вної його частини, що вважається доведеною. 

Таким чином досягається виконання формули 

відомого класика про те, що обвинувальна діяль-

ність повинна бути поставлена розумно, прави-

льно, в міру [8, c.88]. У цьому плані часткова від-

мова від обвинувачення спрямована на коректу-

вання раніше сформульованого обвинувачення, на 

його зміну. І між цими варіантами обвинувачення 

існує певна спадкоємність, сутність подібної поля-

гає, на думку філософів, у збереженні деяких еле-

ментів цілого при зміні цього цілого як системи 

при його якісному перетворенні [16, c.102].  

Можна зробити висновок, що часткова 

відмова від обвинувачення, що в кінцевому під-

сумку спрямована на зміну обвинувачення пе-

редбачає: усунення недоведеної частини обвину-

вачення або неправильної кваліфікації злочину; 

збереження доведеного обвинувачення; підви-

щення рівня законності і обгрунтованості обви-

нувачення; підтримання більш рафінованого об-

винувачення перед судом; прийняття прокуро-

ром рішення про необхідність засудження і по-

карання винуватого. Формою зміни  обвинува-

чення можна визнати також доповнення обвину-

вачення, що допускається законом (ст. 141 КПК). 

Таке доповнення означає виявлення в процесі 
доказування нових епізодів злочинної діяльності 
у межах одного складу злочину, обвинувачення, 

з якого уже пред‘являлося особі. Формулювання 

ж обвинувачення, що відрізняється від попере-

днього, пред‘явленого за фактичними і юридич-

ними ознаками, не є його доповнення, а складає 

формулювання нового обвинувачення, що не збі-
гається з раніше пред‘явленим обвинуваченням 

за фактичним змістом юридичної кваліфікації [2, 

c.340-341]. Наприклад, початкове обвинувачення 

було пред‘явлено у вчиненні контрабанди, а по-

тім дії обвинуваченого були кваліфіковані як 

зловживання владою або службовим станови-

щем. У такому випадку особа обвинувачується у 

скоєнні нового обвинувачення. Однак це обвину-

вачення стосовно первісного в широкому розумін-

ні можна вважати суттєво зміненим, оскільки за-

лишається той самий обвинувачений, а можливо, і 
ті його дії, що кваліфікуються по-різному, і новими 

вони вважаються лише відносно. 

Класичним же доповненням обвинувачен-

ня необхідно вважати таке, коли до раніше 

пред‘явленого додаються нові епізоди, обстави-

ни, що, як правило, обтяжують вину обвинуваче-

ного і суттєво змінюють саме обвинувачення. 

Будь-яка зміна обвинувачення має наслідком від-

повідного юридичного факту, що викликає певні 
правовідносини між компетентною особою, що 

змінила обвинувачення, як в бік обтяжливих об-

ставин, так і в бік їх пом‘якшення, з особами, 

яких торкнулися ці зміни. Зміна обвинувачення 

породжує відповідні правові наслідки, що в ос-

новному впливають на здійснення правосуддя, 

оскільки визначають межі судового розгляду, 

його предмет, конкретизують діяльність суду і 
учасників судового провадження. Відповідно до 

закону (ст. 275 КПК) розгляд справи проводить-

ся тільки стосовно підсудних і тільки в межах 

пред‘явленого їм обвинувачення. Щодо необхід-

ності доповнення чи зміни пред‘явленого обви-

нувачення або порушення кримінальної справи 

по новому обвинуваченню чи стосовно нових 

осіб суд вирішує ці питання окремо в установле-

ному порядку (ст.ст. 276, 277, 278 КПК України). 

Така форма зміни обвинувачення, як часткова 

відмова від нього, має своїм наслідком покра-

щення становища обвинуваченого, підсудного, а 

доповнення обвинувачення їх становище погір-

шує, ускладнює. Зміна прокурором обвинува-

чення в суді зобов‘язує суд, усіх учасників судо-

вого розгляду діяти з урахуванням цих змін. На-

приклад, захисник, підсудний повинні змінити, 

уточнити свої позиції щодо здійснення захисту, 

беручи до уваги формулу остаточного обвинува-

чення та мотиви прокурора про його зміну. Лише 

потерпілий, його представник можуть залишити-

ся на своїх позиціях і не погодитися з прокуро-

ром. Враховуючи значення зміни прокурором 
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обвинувачення в суді та їх наслідки, законода-

вець окремо регулює процесуальний порядок 

такої зміни (ст. 277 КПК), а проблеми, що при 

цьому виникають, привертають увагу дослідни-

ків [5, c.85-88].  

У законі записано, що, прийшовши до пе-

реконання, що пред‘явлене особі обвинувачення 

потрібно змінити, прокурор виносить постанову, 

в якій формулює нове обвинувачення та викла-

дає мотиви прийнятого рішення. І ця постанова 

вручається усім зацікавленим учасникам судово-

го розгляду (ч. 3 ст. 277 КПК). Так, органи досу-

дового слідства інкримінували обвинуваченому 

Д. склад злочину, передбачений ч.3 ст.186 КК 

України за кваліфікуючою ознакою: грабіж, тоб-

то відкрита крадіжка чужого майна, пов‘язана з 
насиллям, яке не є небезпечним для життя і здо-

ров‘я потерпілого з проникненням у житло. В 

ході судового слідства з‘ясувалося, що Д. за кі-
лька місяців до скоєння злочину позичив потер-

пілому Т. 140 американських доларів, останній 

відмовився їх повернути, а тому 9 жовтня 2002 

року зайшов у будинок, де мешкав потерпілий і 
силоміць взяв із будинку речі на суму позики. 

При таких обставинах у діях Д. не має складу 

злочину, передбаченого ч.3 ст.186 КК України, а 

є склад злочину, передбачений ч.1 ст.355 КК 

України (примушування до виконання цивільно-

правових зобов‘язань з погрозою насильства над 

потерпілим, за відсутності ознак вимагання). 

Державний обвинувач вніс постанову про зміну 

обвинувачення Д. із ч.3 ст.186 КК України і 
пред‘явив йому обвинувачення за ч.1 ст.355 КК 

України. Вироком Сокирянського районного су-

ду Чернівецької області Д. засуджено за ч.1 

ст.355 КК України [4]. 

Із зазначеної вимоги закону видно, що для 

зміни обвинувачення необхідно перш за все пе-

реконання прокурора в цьому, яке має грунтува-

тися на достатніх фактичних даних і відповідати 

вимогам однозначної внутрішньої впевненості 
прокурора в правоті свого рішення. А мотивація 

його повинна грунтуватися на зрозумілих, чітких 

доводах і відкидати можливі сумніви та суб‘єк-

тивізм. Закон не допускає зміни обвинувачення в 

усній формі, вимагається винесення відповідної 
постанови. Закон (ст. 277 КПК) визначає також 

межі і умови зміни прокурором обвинувачення в 

суді. Такими межами є час судового розгляду до 

закінчення досудового слідства, яке завершуєть-

ся розв‘язанням клопотань і виконанням додат-

кових дій (ст. 317 КПК).  

Зміна прокурором обвинувачення в суді 
можлива лише за таких умов: коли не будуть по-

рушені правила про підсудність. Наприклад, в 

місцевому суді прокурор не може змінити квалі-
фікацію злочину, справа якого підсудна по пер-

шій інстанції апеляційному суду; коли не будуть 

порушені правила обов‘язковості проведення 

досудового слідства. Наприклад, прокурор не 

може при розгляді справи, що дійшла до суду в 

порядку протокольної форми (гл. 35 КПК) зміни-

ти кваліфікацію злочину, який потребує прова-

дження досудового слідства. 

У цих випадках за наявності підстав про-

курор заявляє клопотання про повернення справи 

на додаткове розслідування.  

Якщо прокурор ставить питання про засто-

сування кримінального закону, який передбачає 

відповідальність за менш тяжкий злочин, чи про 

зменшення обсягу обвинувачення, то суд роз‘яс-

нює потерпілому та його представнику їх право 

підтримувати обвинувачення у раніше пред‘явле-

ному обсязі. Ще в дореволюційній літературі 
відстоювалось право потерпілого підтримувати 

обвинувачення, хоча б прокурор від нього відмо-

вився [6, c.330].  

У цьому випадку суд оцінює конкурентні 
позиції прокурора і потерпілого і приймає своє 

рішення. Можна зробити висновок про те, що 

зміна прокурором обвинувачення в суді має свої 
варіанти і правові наслідки, а правове регулю-

вання такої зміни складає відповідний криміна-

льно-процесуальний інститут. Однак зміна обви-

нувачення в суді не виключає і обов‘язків проку-

рора повністю відмовитися від обвинувачення. 

Висновки. На нашу думку, предметом об-

винувачення може бути обсяг, зміст, характер, 

кваліфікація. Різновидами зміни обвинувачення 

може бути його доповнення або закриття справи 

в частині обвинувачення чи часткова відмова від 

обвинувачення. Зміну обвинувачення, що суттє-

во відрізняється від попереднього обвинувачення 

за фактичними і юридичними ознаками необхід-

но розцінювати як нове обвинувачення. Відмова 

прокурора від обвинувачення – це призупинення 

ним відповідної активної діяльності з продов-

женням процесу обвинувачення конкретної осо-

би з підстав вчинення нею злочину, що розпоча-

лася ще на досудовому слідстві. Прокурор пере-

стає бути обвинувачем, але в суді залишається як 

учасник процесу. Судовим рішенням після від-

мови прокурора від обвинувачення з реабілітую-

чих підстав повинен бути виправдувальний ви-

рок, а не закриття кримінальної справи. 
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Історичний досвід переконує, що мета фі-
нансової діяльності держави зумовлена фінансо-

вими потребами самої ж держави. Квінтесенцією їх 

є покриття усіх фінансових витрат держави. Ця 

кінцева стратегічна мета фінансової діяльності 
держави може бути успішно досягнута лише через 
реалізацію проміжних, тактичних цілей даної дія-

льності, якими є: збір державою грошових коштів у 

свої фінансові фонди; розподіл їх у відповідності з 
публічними потребами на основі конкуренції цих 

потреб між собою, оскільки жодній державі світу 

ніколи не вистачає зібраних нею коштів для повно-

го задоволення усіх заявлених публічних потреб; 

безпосереднє використання зібраних грошових 

коштів для реалізації державних завдань. Тобто, 

кінцева мета фінансової діяльності держави є до 

певної міри недосяжним ідеалом, шлях до якого 

пролягає виключно через успішну реалізацію про-

міжних цілей. 

За часів адміністративно-командної економі-
ки найважливішим з проміжних завдань фінансової 
діяльності держави було вчасне і повне викорис-

тання коштів державного бюджету, позабюджет-

них фондів на заплановані цілі підприємствами, 

установами, організаціями. В протилежному випа-

дку завдання держави розв’язувались не повністю і 
відповідно, не сповна досягалась мета забезпечен-

ня державних витрат. Ось чому в радянській дер-

жаві у юридичному плані найактивніше розробля-

лась нормативна база не доходів, а видатків бю-

джету, що знаходило своє адекватне відображення 

і в науці фінансового права. Збирання грошових 

коштів у державну казну в тих умовах здійснюва-

лось відносно легко, оскільки платники цих коштів 

за відсутності ринку, приватного інтересу, тоталь-

ної державної власності на всі засоби виробництва 

та результати праці не були і не могли бути заціка-

влені в збереженні та нагромадженні грошових 

коштів для їх використання у власних цілях. Тому 

вони без істотних ускладнень перераховували 

встановлені державою обов’язкові платежі у її бю-

джет та позабюджетні фонди. Цьому сприяло та-

кож і чимало суб’єктивних факторів: неминучість і 
суворість покарань за порушення фінансових при-

писів держави, суспільна мораль, традиції, сила 

інерції і т.д. 

В сучасних умовах дана ситуація докорінно 

змінилась. Стали зовсім іншими обсяг, характер, 

структура і зміст фінансових потреб держави. З 

відродженням та динамічним розвитком недержа-

вних форм власності, ринкових відносин в Україні 
на перше місце серед тактичних цілей фінансової 
діяльності держави, поза сумнівом, вийшов збір 

грошових коштів у державні фінансові фонди. 

Здійснювати його стало незрівнянно важче в порі-
внянні з попереднім періодом суспільного розвит-

ку. В господарюючих суб’єктів усіх форм власнос-

ті з’явився об’єктивний інтерес до нагромадження 

власних фінансових ресурсів, тому вони намага-

ються усіма легітимними і нелегітимними шляха-

ми звести до мінімуму платежі у бюджет та поза-

бюджетні державні фонди, інші публічні фонди 

грошових ресурсів, а то й зовсім уникнути їх як 

шляхом одержання різних пільг, так і шляхом пе-

реведення значної частини коштів у тіньову еко-

номіку. Як переконує досвід розвинутих країн За-

ходу, це – постійно діючий фактор і Україні у вла-

сній фінансовій діяльності необхідно з ним рахува-

тися також. 

Відчутно поки що дає знати про себе ще 

один об’єктивний фактор фінансової діяльності 
держави, який носить тимчасовий характер. Це – 

суттєве скорочення сфери суспільного виробницт-

ва в порівнянні з радянським періодом і, відповід-

но, джерел надходження коштів у публічні грошові 
фонди. Коли запрацює повноцінно економіка 

України – а відродження її уже розпочалося – 

вплив цього чинника на фінансову діяльність дер-

жави відпаде. 

Також негативно впливає на фінансову дія-

льність держави відсутність в Україні достатнього 

досвіду роботи в нових умовах, недосконалість 

державного фінансового механізму, неадекватність 

правової бази фінансовим завданням держави. Са-
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ме тому у правовій сфері сьогодні найактивніше 

розробляється нормативна база державних доходів. 

Це, на нашу думку, методологічно правильний ви-

бір законодавця, органів виконавчої влади. Однак, 

на жаль, останнє переважно здійснюється методом 

спроб і помилок, оскільки постсоціалістична докт-

рина державних доходів і їх адекватного правово-

го забезпечення відповідно фінансовою та фінан-

сово-правовою науками ще не розроблені, хоча 
певний доробок у даному плані уже наявний. 

Суттєвим прирощенням нових знань до цьо-

го доробку є, на нашу думку, монографія 

Н.Ю.Пришви „Правові проблеми регулювання 

обов’язкових платежів”, що вийшла наприкінці 
2003 року у видавництві „ЕксОб”. Написана із су-

часних методологічних позицій, з достатнім враху-

ванням та теоретичним переосмисленням новітньої 
нормативно-правової бази, дана праця дає ґрунто-

вні відповіді на чимало питань, поставлених в 

останні роки фінансово-правовою теорією та прак-

тикою. У рецензованому монографічному дослі-
дженні автор подає своє бачення суті, правової 
природи і місця обов’язкових платежів в системі 
доходів держави та місцевого самоврядування, зу-

пиняється на особливостях їх правового регулю-

вання, визначає фінансово-правові інститути, які 
містять норми, що регулюють відносини з акуму-

ляції державних доходів, пропонує власну дефіні-
цію поняття „обов’язкові платежі”, виробляє кри-

терії відмежування обов’язкових платежів від ін-

ших видів доходів. В роботі аналізуються пробле-

ми, пов’язані з утриманням та стягненням 

обов’язкових платежів, пропонуються шляхи їх 

розв’язання. 

У монографії переконливо показано, що не-

обхідність чіткого визначення місця кожного пла-

тежу як серед державних доходів, так і в складі 
податків України викликана, насамперед, відмін-

ностями та особливостями їх правового регулю-

вання. Неврахування цього фактору, відсутність 

теоретичних розробок та законодавчого закріплен-

ня призводить на практиці до проблем у застосу-

ванні цих платежів. Наприклад, як це сталося із 
платниками єдиного податку, коли збір на обов’яз-
кове соціальне страхування було замінено страхо-

вими внесками: до Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на 

випадок безробіття; до Фонду соціального страху-

вання у зв’язку з тимчасовою втратою працездат-

ності. Якщо від сплати збору платники єдиного 

податку були звільнені, то запровадження вказаних 

внесків створило ряд проблем: 1) щодо правомір-

ності звільнення платників єдиного податку від 

сплати нових платежів на соціальне страхування; 

2) щодо поширення на ці внески правового режи-

му, який діяв стосовно збору на обов’язкове соціа-

льне страхування; 3) щодо співвідношення збору та 

внеску для даних платежів (с.4). 

Глибоко продумана структура монографіч-

ного дослідження в цілому. Методологічно обґрун-

товано автор вирішує спочатку загальні питання 

проблеми дослідження, щоб у протилежному ви-

падку не спотикатися об них раз за разом при 

розв’язанні часткових аспектів досліджуваної про-

блеми. Одним з таких питань є зміст понять „дер-

жавні доходи” та „фінансові ресурси держави”. 

Автор справедливо підтримує тих науковців, які 
вбачають суттєву відмінність між змістом даних 

понять: „якщо державні доходи, – зазначає 

Н.Ю.Пришва, – це кошти, що надходять до держа-

ви і переходять у її власність, без будь-яких умов і 
обов’язків по відношенню до інших осіб, то фінан-

сові ресурси держави – поняття більш широке. 

Державні доходи складають один із елементів, що 

входять до поняття фінансових ресурсів держави. 

Державні доходи, на відміну від фінансових ресурсів, 

не включають позики та інших коштів, які надходять 

до державних фондів у тимчасове користування на 

умовах оплати, повернення, строковості” (с.8). 

Н.Ю.Пришва вслід за А.А.Нечай запропону-

вала у рецензованій монографії ще одне конструк-

тивне вирішення спірного питання загальної теорії 
фінансового права – питання про межі фінансового 

права. Враховуючи, що із розвитком законодавства 

про місцеве самоврядування, із зміцненням само-

стійної фінансової бази місцевого самоврядування 

на основі муніципальної форми власності, із роз-
ширенням податкової бази місцевого оподаткуван-

ня місцеві доходи за своєю суспільною природою 

будуть все більше віддалятись від державних і їх 

об’єднання під поняттям „державні доходи” буде 

штучним, вона запропонувала замінити категорію 

державних доходів більш широкою за змістом 

категорією публічних доходів, яка включає в себе 

категорію „державні доходи”, а категорію „дер-

жавні грошові фонди” – на категорію „грошові 
фонди публічної влади” (с.16-17). 

Запропонована трансформація понять є об-

ґрунтованою, як резонно зауважує сам автор, зва-

жаючи на те, що: 1) фінансове право – це галузь 

публічного права і регулює публічні відносини; 2) 

як державні органи, так і органи місцевого само-

врядування – це суб’єкти публічного права; 3) фі-
нансова діяльність держави пов’язана не лише з 
державною власністю на грошові кошти, але й з 
власністю інших органів публічної влади. Поняття 

„публічні фінанси” адекватніше відображає ті від-

носини, які врегульовуються нормами фінансового 
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права. Його вживають і зарубіжні вчені ряду країн 

Західної Європи, визначаючи предмет та назву га-

лузі фінансового права. 

На сьогодні у науці фінансового права Укра-

їни до появи рецензованої монографії Н.Ю.Приш-

ви фактично була відсутня класифікація як держа-

вних, так і публічних доходів в цілому. Тому не 

дивно, що хибує цим і юридична практика. Так, 

класифікація доходів, що міститься у національно-

му бюджетному законодавстві, охоплює тільки 

доходи бюджету, поділяючи їх на податкові і не-

податкові надходження. Критерії такого поділу 

законодавцем чітко не визначені, що стало причи-

ною поки що не усунених юридичних колізій. На-

приклад, доходи, які за податковим законодавст-

вом підпадають під один правовий режим, законо-

давцем включено до різних груп бюджетної кла-

сифікації – частину з них пропонується розглядати 

як податкові, а іншу частину – як неподаткові. Зок-

рема, справляння збору за використання радіочас-

тотного ресурсу регулюється нормами, об’єднани-

ми в інститути податкового права. Однак за бю-

джетним законодавством цей вид доходу розгляда-

ється, як неподатковий. 

Тому має як теоретичне, так і практичне зна-

чення обґрунтована Н.Ю.Пришвою на основі вра-

хування новітніх досягнень вітчизняної та зарубі-
жної фінансово-правової науки класифікація пуб-

лічно-правових доходів. Зокрема, у рецензованій 

монографії зазначається, що це: 1) податки; 2) ми-

то; 3) збори за спеціальне використання природних 

ресурсів (в минулому відомі під назвою регалії); 4) 

збори, які сплачуються у зв’язку із виконанням на 

користь платника юридично значущих дій, надання 

йому певних прав та привілеїв уповноваженими на 

те державними органами, органами місцевого са-

моврядування; 5) внески та збори на державне пен-

сійне та обов’язкове соціальне страхування; 6) 

штрафи (с.50). Всі перелічені платежі є для їх пла-

тника обов’язковими. Їх обов’язковість випливає із 
закону. Держава, як показано в монографії 
Н.Ю.Пришви, набуває цих доходів як владний 

суб’єкт, застосовуючи до платника механізм при-

мусу. Вона встановлює підстави їх сплати, об’єкт 

оподаткування, платників, фіксований розмір або 

ставку, визначає, які заходи будуть застосовані до 

недобросовісного платника, диференціюючи їх в 

залежності від виду платежу (с.52-82). 

Як достатньо обґрунтований слід розцінити, 

на нашу думку, висновок автора рецензованої мо-

нографії про те, що „є підстави стверджувати про 

появу поряд з інститутами доходів бюджету і ін-

ституту доходів позабюджетних фондів” (с.25) 

(виділено мною – Г.Р.). Даний висновок Н.Ю.При-

шва підкріплює наступними аргументами: 1) спе-

цифіка предмету правового регулювання платежів 

до державних позабюджетних фондів, яка полягає 

в тому, що він охоплює відносини щодо залучення 

коштів тільки до позабюджетних фондів держави; 

2) особливості правового регулювання цих дохо-

дів; 3) відмінності щодо порядку контролю за їх 

сплатою (с.26). Саме вони і стали підставою для 

висновку про появу нового фінансово-правового 

інституту. „Таким чином, – цілком справедливо 

резюмує автор монографії, – до фінансово-право-

вих інститутів, пов’язаних з акумуляцією обов’яз-
кових платежів, слід віднести: інститут податково-

го права; інститут неподаткових доходів бюджету; 

інститут доходів позабюджетних фондів. Крім то-

го, є група відносин, пов’язаних із зарахуванням 

обов’язкових платежів до бюджетів, поверненням 

надміру сплачених сум обов’язкових платежів та 

іншими, яка регулюється нормами бюджетного 

права” (с.66). В жодній з інших робіт з фінансового 

права пострадянського періоду не досліджується 

так ґрунтовно і всебічно інститут неподаткових 

доходів бюджету України та інститут доходів 

централізованих державних позабюджетних фон-

дів України, як у рецензованій монографії (с.168-

197, 227-275). 

Значні труднощі, як переконує аналіз моно-

графії, викликало у автора визначення місця обо-

в’язкових платежів у системі вітчизняного фінан-

сового права. Це цілком природно, оскільки зага-

льна теорія права як аксіому нині виділяє тільки 

три структурних елементи галузі права: правову 

норму, правовий інститут, підгалузь права. Обо-

в’язкові ж платежі об’єднують за своїм змістом 

декілька якісно відмінних між собою інститутів 

фінансового права, однак „не дотягують” до крите-

ріїв підгалузі права. Тому на початку дослідження 

Н.Ю.Пришвою зроблено припущення, що, на її 
погляд, „правове регулювання державних доходів 

можна розглядати на сьогодні лише як сукупність 

фінансово-правових інститутів, не об’єднуючи їх 

ні в підгалузі, ні в складний правовий інститут. Всі 
фінансово-правові інститути, які задіяні в правово-

му регулюванні державних доходів, мають значні 
відмінності при здійсненні діяльності з акумуляції 
доходів. Це нерівнозначні інститути як за своїм 

місцем в системі фінансового права, так і за зна-

ченням тих відносин, які врегульовано їхніми нор-

мами. Безперечно, що провідна роль належить по-

датковому праву, яке має тенденції до виділення в 

майбутньому в підгалузі фінансового права” (с.33). 

Проте в подальшому дослідженні правових 

проблем регулювання обов’язкових платежів автор 

суттєво уточнює своє попереднє твердження. Зок-
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рема, у „Висновках” до монографії в цілому 

Н.Ю.Пришва стверджує: „Правове регулювання 

державних доходів слід розглядати саме як розділ 

фінансового права, що є об’єднуючим елементом 

для кількох самостійних фінансово-право-вих ін-

ститутів, норми яких регулюють відносини в одній 

сфері фінансової діяльності – акумуляції доходів 

до державних централізованих фондів. Розділ на 

відміну від інституту не передбачає регулювання 

замкненого кола відносин. Об’єд-нання інститутів 

у розділ здійснюється, виходячи із однорідності 
відносин, які врегульовано їх нормами. Однорід-

ність же пов’язана із єдністю предмету правового 

регулювання. 

В системі фінансового права кожен із інсти-

тутів – інститут податкового права, інститут непо-

даткових доходів бюджету, інститут доходів поза-

бюджетних фондів – доречно розглядати як само-

стійну складову фінансового права. Об’єд-нання їх 

в підгалузь чи в складний правовий інститут буде 

штучним, не підкріпленим об’єктив-ними реалія-

ми” (с.276). На нашу думку, цей висновок най-

більш адекватно відображає дійсну правову приро-

ду обов’язкових платежів в публічні фонди фінан-

сових ресурсів. 

Значний інтерес для науки фінансового пра-

ва та практики правового регулювання обо-

в’язкових платежів в Україні складають й чимало 

інших положень, узагальнень, оцінок та вис-новків 

монографії Н.Ю.Пришви. Особливого шарму до-

дало їй вміле і доречне використання порівняльно-

правового методу дослідження, з допомогою якого 

з’ясовувалось закономірне і випадкове, загальне та 

особливе у правовому регулюванні обов’язкових 

платежів, системне застосування принципів об’єк-

тивності та історизму, філософських узагальнень у 

ході написання роботи. Вона істотно збагатила но-

вітню вітчизняну фінансово-правову науку та при-

несе чимало користі правозастосовчим органам, 

що діють у фінансово-правовій сфері. 
Водночас, як і будь-яке інше серйозне оригі-

нальне дослідження в науці, монографія Н.Ю.При-

шви, на нашу думку, не позбавлена і ряду диску-

сійних положень, спірних моментів, до певної міри 

не завжди адекватних доктринальних підходів до 

постановки та вирішення розглядуваних у ній про-

блем вітчизняної фінансово-правової дійсності. 
Насамперед це стосується обраного автором типу 

праворозуміння – усю монографію Н.Ю.Пришви, 

від першої до останньої сторінки, наскрізь прони-

зує юридичний позитивізм. Це й не дивно – він 

тотально панував у радянському фінансовому пра-

ві і перейшов методом діалектичного зняття в нові-
тню українську фінансово-правову науку.  

З допомогою формально-догматичного ме-

тоду засади правового регулювання обов’яз-кових 

платежів за чинним законодавством України роз-
глядались у трьох аспектах: а) якими вони є у чин-

них нормативних актах; б) чи можливе їх застосу-

вання саме в такому вигляді у конкретних життє-

вих ситуаціях, а якщо так, то в якій саме мірі; в) 

якими повинні бути ці правові засади, щоб найпов-

ніше відповідати корінним завданням фінансової 
діяльності держави на сучасному етапі. Проте на-

лежної відповіді на поставлені запитання,на нашу 

думку, у Н.Ю.Пришви не вийшло, тому що вона 

скрупульозно враховувала лише одну сторону 

справи – правову форму регулювання обов’язкових 

платежів. А от зміст фінансових відносин, тобто 

об’єкт правовідносин, що складаються між платни-

ком та державою при кожному виді обов’язкових 

платежів, залишився поза увагою дослідника. А фор-

ма, як відомо, повинна бути адекватною змісту. 

Наприклад, Н.Ю.Пришва визначає податко-

ве право як „фінансово-правовий інститут, норми 

якого регулюють суспільні відносини, що склада-

ються з приводу встановлення, введення, сплати 

податків та застосування до платників механізму 

примусу” (с.167-168). До мінусів даного визначен-

ня юридичної категорії „інститут податкового пра-

ва”, на нашу думку, належать віднести невідобра-

ження у ньому об’єктивного характеру та природ-

них меж податкових відносин як виду фінансових 

відносин та того факту, що податки за своєю суспіль-

ною природою є відчуженням приватної власності 
фізичних та юридичних осіб на користь держави.  

Як методологічно хибні положення, на нашу 

думку, слід розцінити твердження Н.Ю.Пришви 

про те, що для встановлення неподаткового обо-

в’язкового платежу достатньо закріпити в законі 
його назву та підстави сплати (с.175) і що законо-

давець „може делегувати уряду України право: а) 

встановлювати або змінювати розміри зборів, ін-

ших обов’язкових платежів (с.91-92)...;  г) встанов-

лювати порядок справляння неподаткового обо-

в’язкового платежу” (с.92). При цьому для підкріп-

лення своєї позиції автор монографії не зовсім до-

речно посилається на постанову з аналогічного пи-

тання Конституційного Суду РФ від 17 липня 

1998р., яка була піддана пізніше справедливій та 

аргументованій критиці російськими юристами-

фінансистами. 

По-перше, за такої постановки питання, що 

знайшло своє широке втілення в повсякденній 

практиці нормативного регулювання обов’язко-вих 

платежів в Україні, наслідком несплати обо-

в’язкового платежу є не примусове вилучення від-

повідних грошових коштів, як це має місце з не-
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сплатою податків, а відмова відповідних держав-

них органів чи органів, що виконують дані функції 
за дорученням держави, в наданні певних прав чи 

привілеїв такому суб’єкту, виконанні юридично 

значимих дій на користь платника. Наприклад, як-

що у якості такого платежу розглядати мито, – а 

„обов’язок сплатити мито, – за словами Н.Ю.При-

шви, – настає як результат вільного вибору плат-

ника” (с.260), – то безконтрольне запровадження 

органами виконавчої влади неадекватних за розмі-
рами життєвому рівню трудящих, їх платоспромо-

жності митних платежів по суті скасовує або, як 

мінімум, неправомірно суттєво обмежує конститу-

ційне право кожного на вільну підприємницьку 

діяльність, яка не заборонена законом, гарантоване 

статтею 42 Конституції України. 

По-друге, свобода праці як юридична кате-

горія полягає не стільки в самій можливості тру-

дитись згідно власної волі, скільки в можливості 
привласнювати результати своєї праці. Вільна пра-

ця у громадянському суспільстві є найважливішим 

способом забезпечення кожним працездатним са-

мому собі та своїм утриманцям гідного життєвого 

рівня. „Витіснення” ж особи шляхом непосильних 

фіскальних платежів – а виконавча влада, як пере-

конує досвід, встановлює їх часто не тільки на ме-

жі, а й за межею можливого – із сфери майнових 

відносин фактично означає порушення конститу-

ційного права особи на вільну працю. Наприклад, 

пропозиція автору винаходу „реалізувати свободу 

вибору” шляхом відмови його від претензій на па-

тент у зв’язку з дуже дорогою його оцінкою є по 

суті пропозицією вийти вимушено зі сфери відпо-

відних майнових відносин, пов’язаних з винахід-

ництвом. Фактично це означає відмову державою 

винахіднику у винахідництві як різновиді його 

трудової діяльності в суспільстві. 
Конституційний Суд РФ, на рішення якого 

посилається у монографії Н.Ю.Пришва, вбачає 

відмінність між податком та митом не стільки в 

самій свободі вибору платника (насправді цієї сво-

боди немає), а в правових наслідках несплати того 

чи іншого платежу для нього. Несплата подат-ку 

повертається примусовим стягненням недоїмки, 

застосуванням відповідних санкцій. Несплата мита 

тягне за собою відмову відповідного державного 

органу від здійснення необхідних особі юридично 

значимих дій (Див.: Собрание законодательства 

РФ. – 1998. – №30. – Ст. 3800). 

При глибшому з’ясуванні суті цих відмінно-

стей цілком очевидно, що вони не такі істотні, як 

може видатись на перший погляд. Так, незастосу-

вання санкцій, пені за несплату збору (мита) не 

означає відсутності інших негативних наслідків 

для неплатника збору. Як було показано вище, на-

слідком несплати мита може стати неможливість 

реалізувати основні права людини і громадянина, 

гарантовані Конституцією України. Тобто, мито чи 

збір нерідко стає фіскальним бар’єром доступності 
основних прав. Такий бар’єр правомірно розгляда-

ти як один із способів обмеження цих прав. А зага-

льною вимогою Конституції України, міжнародно-

правових актів, ратифікованих Україною, є поло-

ження про те, що обмеження прав і свобод людини 

і громадянина, і то лише в допустимих Конституці-
єю межах, можуть встановлюватись виключно за-

коном, тобто аж ніяк не виконавчою владою. 

Мають місце в монографії Н.Ю.Пришви й 

інші дискусійні положення, оцінки та висновки, 

які, поза сумнівом, викличуть відповідні спори се-

ред вчених юристів-фінансистів, стануть поштов-

хом для подальшого розвитку науки фінансового 

права. Проте не дискусійні моменти визначають 

суть рецензованого монографічного дослідження. 

Потрібно визнати, що у вітчизняній фінансово-

правовій науковій літературі останніх років воно 

стало помітним явищем, у значній мірі заповни-

ло собою прогалину в наукових знаннях про 

проблеми правового регулювання обов’язкових 

платежів державі, збагатило науку фінансового 

права чималою кількістю нових, достовірних та 

достатньо обґрунтованих положень, узагальнень, 

оцінок та висновків про пострадянську фінансо-

во-правову дійсність. 
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