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ПРЕДМЕТ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНУ 

 
Постановка проблеми. Радянська юридич-

на доктрина, що тотально панувала в Україні до 

проголошення нею власного суверенітету, фак-

тично виходила з принципу вторинності закону. 

За такої обставини предмет регулювання зако-

ном тих чи інших суспільних відносин був різко 

звужений. Це сповна стосується і законодавчого 

регулювання податкових відносин у суспільстві. 
Воно здійснювалось в основному підзаконними, 

а до певної міри – й відомчими нормативними 

актами [27]. Сьогоднішня стихія нормотворчості, 
навпаки, приписує закону властивості універса-

льного регулятора, що повинен застосовуватись 

у всіх випадках життя. Наприклад, А.Олійник 

вважає, що „...сила і вагоме місце законодавчої 
влади в державі повинні полягати в тому, що во-

на може прийняти закон з будь-якого питання 

відповідно до її повноважень як єдиного органу 

законодавчої влади в Україні, тобто, будь-які 
суспільні відносини можуть бути об’єктом зако-

нодавчого впливу” [19, с.14]. Це інша, протиле-

жна крайність, яка в кінцевому рахунку також 

приносить негативний результат. Зокрема, у дру-

гому випадку з поля зору законодавця фактично 

зникають об’єктивні потреби та межі законодав-

чої діяльності, беруть верх чисто суб’єктивні 
уявлення, які породжують законодавчий хаос. 

Ситуативні групові потреби, а іноді інтереси та 

логіка міжфракційної та навіть міжпартійної бо-

ротьби у парламенті створюють ілюзію можли-

вості їх якнайповнішого та найлегшого задово-

лення тільки за допомогою закону. Тому парла-

менту будь-якої держави важливо зрозуміти і прак-

тично засвоїти методологію визначення предмета 

закону та вміло користуватися нею. 

Ступінь наукової розробки проблеми. По-

няття предмета закону взагалі та податкового 

закону, зокрема, не є новими у юриспруденції. 
Щодо останнього, то вони з’ясовувались ще віт-

чизяними та зарубіжними класиками науки фі-
нансового права, були та залишились актуальни-

ми у радянський та пострадянський періоди її 
розвитку. Зокрема, А.О.Ісаєв писав: „Кожен по-

даток повинен встановлюватись законодавчою 

владою... Мова законів, що встановлюють подат-

ки, повинна бути точною... Закони ...повинні у 

всій повноті охоплювати сферу даного податку: 

особу та предмет податку, оклад, час та місце 

платежа, цивільну та кримінальну відповідаль-

ність за недоїмки і обмани та ін. – все повинно 

бути точно визначено” [11, с.604-605]. Сучасні 
дослідники даної проблеми ідуть ще дальше, від-

значаючи, що „законодавча форма встановлення 

податку – необхідна, однак не достатня умова 

легітимності встановленого податку... законно 

встановленим податок вважається тільки у тому 

випадку, коли він відповідає загально правовим 

началом акту законодавства про податки і збори, 

прийнятий і набув чинності у встановленому по-

рядку і визначає всі сутнісні елементи податку” 

[28, с.26]. Проте щодо розуміння цих сутнісних 

елементів податку, які власне і складають пред-

мет податкового закону, серед теоретиків і прак-

тиків податкового права мають місце суттєві 
розходження, що проявляється, наприклад, у по-

зиціях з даного питання таких провідних сучас-

них спеціалістів з податкового права, як Д.В.Він-

ницький [7, с.258], М.П.Кучерявенко [14, с.96-

98], С.Г.Пепеляєв [16, с.91-140] та інші. 
Метою даної статті і є порівняння основних 

доктрин предмета податкового закону і вироб-

лення на цій основі сучасного природно-позитив-

ного розуміння предмета податкового закону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Термін „предмет закону” виражає нормативну те-

му акта, що відображає об’єктивно існуючі явища, 

процеси та відносини. Ю.О.Тихомиров так визна-

чає предмет регулювання закону: „Предмет закону 

є нормативний вибір об’єкта впливу, тобто, той 

аспект економічних, політичних, соціальних та ін-

ших явищ і відносин, що підлягає регулюванню” 

[24, с.246]. Болгарський учений Б.Стасов бачить 

предмет регулювання закону у найбільш стабіль-

них відносинах, що підлягають довготривалій рег-
ламентації [23, с.11, 14]. Є.А.Лук’янова прийшла 

до висновку, що відносини, які підлягають регла-
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ментації законам, повинні оцінюватись за трьома 

критеріями: особливої значимості, типовості й 

стійкості. „Такий потрійний підхід, – підкреслює 

вона, – найбільш повно відображає специфіку і 
всебічно визначає особливості об’єкта законодав-

чого регулювання” [15, с.30]. 

Узагальнюючи наведені судження та вихо-

дячи з принципу соціального натуралізму, зазна-

чимо, що сфера дії права як природна сфера за-

конодавчого регулювання існує у якості об’єк-

тивної реальності, незалежно від того, усвідом-

люємо ми її чи ні. Законодавець надає суспіль-

ним відносинам у межах цієї сфери законну си-

лу, підводить їх під захист держави, утверджує в 

суспільній свідомості той факт, що дані відноси-

ни відзначаються „нормальним”, „правильним” 

характером. Межі сфери дії права (правового ре-

гулювання) і виступають у якості своєрідної де-

маркаційної лінії, що відмежовує сферу правово-

го від не правового і визначає межі поширення 

права, обмеження його впливу на свідомість лю-

дей та їх дії. Межі правового регулювання зумо-

влені не зовнішніми, юридичними факторами – 

вони кореняться в природі людської діяльності, 
зумовлені її загальною культурою і цивілізовані-
стю, детерміновані існуючою системою відно-

син, економічними, історичними, релігійними, 

національними й іншими факторами [18, с.108]. 

Отже, першочерговим і найголовнішим, ви-

значальним обмежувачем діяльності законодавця 

є сфера дії права. Неможливість врегулювання 

суспільних відносин за допомогою закону – явна 

ознака того, що відносини не мають правової 
природи. Законодавець, який усвідомлює цю об-

ставину, але все ж видає закон, навряд чи може 

розраховувати на його ефективну дію. Якби пра-

вова природа суспільних відносин лежала на по-

верхні чи була у всіх випадках науково доведена, 

то сфера законодавчого регулювання швидше 

усього збігалась би зі сферою дії права. Але до-

свід законодавчого регулювання суспільних від-

носин свідчить про те, що найчастіше вказані 
сфери не збігаються. Закон повністю, частково 

або взагалі не виражає сутності права [26, с.188].  

Тому, приступаючи до регулювання подат-

кових відносин, законодавець повинен з’ясувати, 

чи входить дане відношення у сферу дії права. 

Відповідь на це питання завжди можна одержати 

двома шляхами: шляхом теоретичного аналізу, 

доведенням того, що конкретне суспільне відно-

шення підлягає законодавчому регулюванню, 

має правову природу; емпіричним шляхом – ме-

тодом спроб і помилок. Навіть при поверхневому 

аналізі вітчизняного, особливо податкового, за-

конодавства можна переконатись, що законода-

вець практично обирає другий варіант розв’язан-

ня цієї проблеми. Але зайве доказування того, що 

якби законодавець точно знав, яке суспільне від-

ношення має правову природу,  а яке ні, він швид-

ше всього (презумпція порядності законодавця) 

скористався б першим способом [22, с.14-16]. 

Другу, уже зовнішню, суб’єктивну межу за-

конодавчому регулюванню тих або інших суспі-
льних відносин, як відомо, встановлює консти-

туція держави. Аналіз зарубіжного законодавст-

ва свідчить про наявність різноманітних розв’яз-
ків цієї проблеми. Показовий, на нашу думку, у 

цьому відношенні досвід Франції. Конституцій-

ний закон Франції від 25 лютого 1875 р., який 

став складовою частиною Конституції ІІІ Респу-

бліки, гласив: „Законодавча влада здійснюється 

палатою депутатів і Сенатом” [12, с.115]. Тобто 

яка б не була сфера його втручання, парламент 

міг законодавствувати з усіх питань без будь-

яких обмежень, без будь-якої процедури чи яко-

го б то не було контролю конституційності його 

актів. Це породило у ІІІ Французькій Республіці 
справжній законодавчий хаос, намагання законо-

давчої гілки влади підпорядкувати собі усіх та усе, 

що в кінцевому рахунку різко ослабило Францію, 

як державу, так і суспільство [12, с.116]. 

Враховуючи власний досвід, практику ін-

ших держав світу, творці Конституції V Францу-

зької Республіки радикально змінили ситуацію і, 
відмовившись від ідеї парламенту – єдиного й 

компетентного у всіх сферах законодавця, під 

приводом раціоналізації парламенту різко звузи-

ли сферу закону і поставили законодавчу проце-

дуру в жорсткі межі. Конституція Франції 1958 

р. для того, щоб обмежити законодавця, вдалася 

до двох методів, які практикувалися і раніше: до 

методу закону – рамки (ст. 37) [13, с.419], коли 

парламент визначає лише загальні принципи ви-

рішення питань, надаючи при цьому уряду вре-

гульовувати зміст до методу визначення сфер 

суспільного життя, що належать законодавчому 

регулюванню (ст. 34) [13, с.418]. Згідно зі стат-

тями 34 і 37 Конституції Франції конституцієда-

вець Франції, виділив у цій сфері три групи пи-

тань: 1) питання, що входять тільки у сферу 

предмету закону, яка б не була форма їх вирі-
шення, наприклад, особисті права та свободи; 2) 

питання, які зовсім не належать до сфери зако-

нодавця, якою б не була їх важливість; г) питан-

ня, з яких законодавець компетентний лише в 

межах „основних гарантій” чи „основних прин-

ципів” [13, 418-419]. Правове регулювання пода-
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тків віднесене творцями Конституції V Республі-
ки у Франції до першої групи питань [13, с.418]. 

Отже, не залишилось і сліду теорії про те, 

що немає такого питання, з якого парламент не 

міг би висловитись шляхом прийняття законів. В 

саме поняття „закон” автори Конституції Франції 
1958 р. вклали новий зміст. Законом стали вважа-

ти, насамперед, акт, прийнятий із одного з питань, 

перерахованих у статті 34 Основного Закону 

Франції. В той же час Конституції деяких інших 

держав, наприклад, Італії, Японії, не достатньо чіт-

ко визначають предмет закону [13, с.115-117]. 

Конституція України, на відміну від консти-

туцій двох останніх названих держав, приділила 

цій проблемі належну увагу і чітко визначила 

коло питань, які підлягають винятково законода-

вчій регламентації. Стаття 92 Конституції Украї-
ни ці питання поділяє на дві частини: перша – 

питання, що визначаються виключно законами 

України, друга – питання, що встановлюються 

виключно законами України. Правове регулю-

вання податків в Україні однозначно віднесено 

до другої групи питань. Зокрема, у підпункті 1 

частини другої даної статті Конституції України 

зазначено, що „виключно законами України 

встановлюється ...система оподаткування, подат-

ки і збори” [1]. Однак ні в Конституції України, 

ні в якому з інших законів держави не сказано, 

що означає конкретно формула „встановити по-

даток”, законодавче регламентування яких еле-

ментів податку вона передбачає. Тому в ситуації, 
що склалася, вважаємо за доцільне та необхідне 

вивчити практичне тлумачення національним 

законодавцем предметів регулювання у кожному 

з податкових законів України, зокрема, та про-

аналізувати ці предмети з позицій доктринально-

го визначення податку. 

Так, у Законі України „Про систему оподат-

кування” від 25 червня 1991 року, що до прийн-

яття Податкового кодексу України покликаний 

відігравати роль своєрідної податкової конститу-

ції, запровадив офіційний порядок встановлення 

і скасування податків, зборів, інших обов’язко-

вих платежів до бюджетів та внесків до держав-

них цільових фондів. Цим порядком передбача-

лось, що встановлення і скасування податків, 

зборів, інших обов’язкових платежів до бюдже-

тів та внесків до державних цільових фондів, а 

також пільг їх платникам здійснюється Верхов-

ною Радою України, Верховною Радою Респуб-

ліки Крим і місцевими Радами народних депута-

тів відповідно до цього закону, інших законодав-

чих актів України про оподаткування Верховна 

Рада Республіки Крим і місцеві Ради народних 

депутатів одержали право встановлювати додат-

кові пільги щодо оподаткування у межах сум, що 

надходять до їх бюджетів. Ставки податків і 
пільги щодо оподаткування було заборонено 

встановлювати або змінювати іншими законода-

вчими актами України, крім законів про оподат-

кування [2, с.27]. Цим же законом України було 

передбачено обов’язкове законодавче регулю-

вання таких елементів юридичного складу пода-

тку, як платник податку, об’єкти оподаткування; 

порядок встановлення податкових ставок; поря-

док зарахування податків та інших обов’язкових 

платежів до бюджетів і державних цільових фо-

ндів; джерела сплати податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів; порядок сплати податків 

та інших обов’язкових платежів; відповідаль-

ність платників податків та інших обов’язкових 

платежів за порушення податкового законодав-

ства [2, с.28-34]. Проте в наступний період вимо-

ги цього закону багато разів порушувались. 

Після набуття чинності нині діючою Кон-

ституцією України у цей Закон були внесені змі-
ни, але системи елементів юридичного складу 

податку вони не стосувались. Новою редакцією 

Закону передбачалось, що податки і збори (обо-

в’язкові платежі), справляння яких не передба-

чено цим Законом, крім визначених Законом 

України „Про джерела фінансування дорожнього 

господарства України”, сплаті не підлягають, а 

також, що зміни і доповнення до цього Закону, 

інших Законів України про оподаткування стосо-

вно пільг, ставок податків і зборів (обов’язкових 

платежів), механізму їх сплати вносяться до цьо-

го Закону, інших законів України про оподатку-

вання не пізніше, ніж за шість місяців до початку 

нового бюджетного року і набирають чинності з 
нового бюджетного року [4]. 

Декрет Кабінету Міністрів України „Про 

прибутковий податок з громадян” від 26 грудня 

1992 р., яким було скасовано чинність попере-

днього Закону України, суттєво скоротив і пере-

формулював елементи юридичного складу дано-

го податку, виділивши такі з них: платники при-

буткового податку; об’єкт оподаткування; суми 

виплат, що не включаються до сукупного оподат-

ковуваного доходу; суми, на які зменшується суку-

пний оподатковуваний дохід; ставки податку; по-

рядок обчислення податку; порядок перерахування 

податку до бюджету; порядок утримання і повер-

нення неправильно утриманих сум податків; міри 

відповідальності платників податків [20]. 

Нарешті, Законом України „Про податок з 
доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 року, 

який змінив вище зазначений декрет Кабміну 
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України у законодавчому регулюванні даної 
сфери суспільних відносин, передбачено наступ-

ні елементи юридичного складу цього податку: 

платники податку; об’єкт оподаткування; загаль-

ний оподатковуваний дохід; податкові соціальні 
пільги; ставка податку; порядок нарахування, 

утримання та сплати податку до бюджету; особ-

ливості нарахування та сплати окремих видів 

доходів; порядок подання річної декларації про 

майновий стан і доходи податкової декларації; 
відповідальність [6]. 

Як неважко переконатися, структура елеме-

нтів юридичного складу податку з доходів фізи-

чних осіб насамперед сформульована у значній 

невідповідності Закону України „Про систему 

оподаткування”, що діяв чи діє на відповідний 

період часу. По-друге, має місце велике структу-

рне неспівпадання елементів юридичного складу 

податку з доходів фізичних осіб зі структурою 

елементів юридичного складу податків, які були 

аналогами вище зазначеного податку у попередні 
періоди розвитку держави та суспільства. По-

третє, суттєво відрізняється як сама термінологія 

елементів юридичного складу податку у різних 

законодавчих актах та обсяг (зміст) одних і тих 

же елементів. Тобто законодавець не переобтя-

жує себе, так би мовити, законодавчою цнотливі-
стю, толерантністю, стандартністю підходів до 

правового регулювання податкових відносин. 

Це ж саме проявляється і при порівнянні між 

собою структур елементів юридичного складу 

різних податків. Так, Закон України „Про пода-

ток з власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів” у нині чинній 

редакції передбачає такі елементи юридичного 

складу податку: платники податку; об’єкти опо-

даткування; ставки і зарахування податку; пільги 

щодо податку; строки сплати податку; порядок 

обчислення і сплати податку; відповідальність 

платників [3]. Закон України „Про податок на 

додану вартість” у нині чинній редакції передба-

чає такі елементи юридичного складу податку: 

платники податку; об’єкт оподаткування; база 

оподаткування; ставки податку; порядок обчис-

лення і сплати податку; реєстрація осіб як плат-

ників податку на додану вартість; відповідаль-

ність платників податку [5].  

Очевидно, враховуючи саме ці та інші нега-

тивні явища у законотворчості в Україні, заступ-

ник міністра юстиції України Л.Горбунова не-

щодавно резюмувала: „До конкретних недоліків 

чинного законодавства можна віднести: невизна-

ченість пріоритетності в прийнятті законодавчих 

актів, величезну кількість змін і доповнень пере-

важно до законів, прийнятих уже після проголо-

шення незалежності; нестабільність та внутрі-
шню суперечливість законодавчих актів і окре-

мих їх норм щодо регулювання тих або інших 

суспільних відносин; диспропорцію у співвідно-

шенні законів та підзаконних нормативно-

правових актів; недостатньо наукову обґрунто-

ваність частини законодавчих актів, їх деклера-

тивність і безадресність; відсутність у багатьох 

законах механізмів реалізації, недооцінку пи-

тань, пов’язаних з практичною реалізацією прав і 
свобод людини та громадянина” [10, с.16].  

Звідси природно постає запитання: чи доста-

тнє здійснюване Верховною Радою України за-

конодавче регулювання податків? Щоб з’ясува-

ти міру вирішення вітчизняним законодавцем 

цього питання, необхідно з’ясувати, у чому ж 

конкретно проявляється правова природа подат-

ку, якими визначальними та похідними елемен-

тами юридичного складу податку вона повинна 

відображатись у податковому Законі, а якими у 

підзаконному нормативному акті з питань опода-

ткування. В залежності від того, як відповісти на 

перше питання, іншими словами, дати визначен-

ня податку, буде формулюватись відповідь на 

друге запитання – про структуру елементів юри-

дичного складу податку. 

З позицій природно-позитивної доктрини по-

даткового права, яка, на нашу думку, найадек-

ватніше розкриває істинну природу податку, його 

визначення звучить так: „податок – єдина законна 

(встановлена законом) форма об’єктивних пере-

розподільних відносин, що проявляється у відчу-

женні такої частки приватної власності фізичних та 

юридичних осіб на засадах обов’яз-ковості, індиві-
дуальної безоплатності, забезпечена державним 

примусом, яка не носить характер покарання або 

контрибуції, з метою забезпечення платоспромож-

ності суб’єк-тів публічної влади, яка не підриває 

природних основ розширеного відтворення прива-

тної власності в суспільстві” [9, с.19]. 

Зазначимо також, що оскільки правова приро-

да податку є однаковою у різних державах, то 

з’ясування питання щодо переліку елементів юри-

дичного складу податку, їх взаємодії та співвідно-

шення між собою, вирішення завдань їх диферен-

ціації та групування можуть бути полегшені завдя-

ки використанню методів порівняльного право-

знавства, оскільки розгляд аналогічних юридичних 

конструкцій, що застосовуються в іноземному пра-

ві, дозволяє встановити певну логічну основу, що 

формується в межах будь-якого правопорядку поза 

залежністю від тих або інших національно-куль-

турних, економічних та історичних умов. У зв’язку 
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з цим буде доречно розглянути декілька зарубіж-

них доктрин юридичного складу податку. 

Зокрема, роз’яснюючи зміст статті 57 Кон-

ституції РФ, Конституційний Суд РФ підкрес-

лив, що „податок або збір може вважатися за-

конно встановленим тільки у тому випадку, якщо 

законом зафіксовані суттєві елементи податково-

го обов’язку, тобто встановити податок можна 

тільки шляхом прямого перерахування в законі 
про податок істотних елементів податкового зо-

бов’язання” [21]. Отже, тільки сукупність елеме-

нтів юридичного складу податку встановлює 

обов’язок платника по сплаті податку. Це поло-

ження закріплено і в пункті 1 статті 17 частини 

першої Податкового кодексу РФ: „Податок вва-

жається встановленим лише в тому випадку, ко-

ли визначені платники податку та наступні еле-

менти оподаткування, а саме: об’єкт оподатку-

вання; податкова база; податковий період; пода-

ткова ставка; порядок нарахування податку; по-

рядок і строки сплати податку” [17, с.12]. Якщо 

законодавець не встановив чи не визначив хоча б 

одного з перерахованих елементів юридичного 

складу, податок не може вважатися встановленим.  

Ті елементи юридичного складу податку, без 
яких податкове зобов’язання і порядок його ви-

конання не можуть вважатися визначеними, 

С.Г.Пепеляєв називає „суттєвими (чи сутнісни-

ми) елементами юридичного складу податку”. 

Він відносить до них: платника податку; об’єкт 

податку; предмет податку; масштаб податку; ме-

тод обліку податкової бази; податковий період; 

одиницю оподаткування; тариф ставок (податко-

ву ставку, норму оподаткування) і метод оподат-

кування; порядок нарахування податку; звітний 

період; строки сплати податку; спосіб і порядок 

сплати податку. Окрім зазначених елементів, на 

думку С.Г.Пепеляєва, існують і факультативні еле-

менти податку, відсутність яких у законі не впли-

ває на міру визначеності податкового зобов’язання, 

проте суттєво знижує гарантії його належного ви-

конання. До цих елементів належать: порядок стя-

гнення та повернення неправильно стягнутих сум 

податку; відповідальність за податкові право-

порушення; податкові пільги [16, с.92-93]. 

Перераховані сутнісні елементи юридичного 

складу податку, згідно з російською доктриною 

податкового права, повинні бути встановлені та 

визначені в кожному конкретному законі про 

податок. Установити елемент юридичного скла-

ду податку, згідно з С.Г.Пепеляєвим, значить 

прийняти (затвердити, узаконити) будь-що в яко-

сті однієї з підстав виникнення податкового зо-

бов’язання чи способу його виконання. Визна-

чити елемент юридичного складу податку, на 

його ж думку, означає описати фактичну сторону 

елементу, виділити його з-поміж інших близьких 

явищ (предметів, обставин) на основі будь-яких 

ознак чи даних [16, с.93-94]. 

Показово, що юридичні конструкції, функ-

ціонально близькі до конструкцій елементів 

юридичного складу податку, що використову-

ються у російському праві, мають місце і в пода-

ткових доктринах інших європейських держав. 

Так, швейцарські юристи використовують по-

няття юридичних елементів, що характеризують 

податок, та відносять до їх числа: 1) об’єкт пода-

тку, який включає у себе поняття „факт, що по-

роджує податок”, „податковий період” (тобто 

поняття, що визначає податок у часі) і „база опо-

даткування”; 2) ставки податку. Питання сплати 

податків у швейцарській податково-правовій до-

ктрині виводиться за межі елементів, що харак-

теризують податок [31]. 

У французькій науці фінансового права по-

няття податку тісно пов’язане із загальними ме-

ханізмами оподаткування, в межах яких виділя-

ють три основних юридичних елементи: 1) вста-

новлення бази податку, що включає: конструк-

цію й оцінку предмета (об’єкта) оподаткування; 

визначення факту, що породжує оподаткування; 

визначення платника податку; 2) обчислення по-

датку; 3) стягнення податку [29]. Конструкція 

механізму оподаткування, як бачимо, за своїм 

логічним обсягом більш об’ємна, ніж конструк-

ція елементів податку. 

В італійській податково-правовій доктрині ви-

діляється загальне юридичне поняття – передумова 

податку, для характеристики якої використовують-

ся такі додаткові елементи, як період податку, пе-

ріод співвимірності і база оподаткування. Крім то-

го, в структурі податку, поряд з передумовою, роз-
глядається ставка податку; методи визначення сум, 

що оподатковуються, а також деякі інші елементи, 

виділення яких зумовлене в італійській науці фі-
нансового права трактуванням податку як особли-

вого зобов’язального відношення [30]. 

В українській податково-правовій доктрині 
елементи юридичного складу податку називають, 

як правило, „системою елементів правового меха-

нізму податку” та виділяють у ній основні елемен-

ти (платник податку або збору, об’єкт оподатку-

вання, ставка податку чи збору) та додаткові еле-

менти. Останні поділяють на: а) додаткові елемен-

ти правового механізму податку, що деталізують 

основні елементи або пов’язані з ними (предмет, 

база, одиниця оподаткування) та додаткові елемен-

ти правового механізму податку, які мають само-
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стійне значення (податкові пільги, методи, строки і 
способи сплати податку; бюджет або фонд, куди 

поступають податкові платежі) [14, с.96-97].  

Як бачимо, юридичні конструкції, покликані 
відобразити структуру податку та оподаткуван-

ня, у різних правових системах відрізняються за 

своєю будовою. Водночас не викликає сумніву 

спільність їх функціонального призначення, що 

відображає об’єктивну потребу у забезпеченні 
чіткості понятійного апарату, що використову-

ється, та визначеності в силу цього оподаткуван-

ня. Найімовірніше, саме в силу цієї спільності 
функціонального призначення у всіх випадках 

виділяється елемент, що характеризує економіч-

ну підставу податку. Економічна основа податку 

обмежується територіально і в часі, визначають-

ся механізми прив’язки цієї конкретної економі-
чної основи податку конкретній особі – платнику 

податку, регламентується порядок обчислення 

економічної основи та розрахунку податку шля-

хом застосування його ставки. 

Проведений аналіз також дозволяє до певної 
міри відтінити зв’язок між окремими елементами 

юридичного складу податку, виділити ті з них, 

які мають базове значення, і ті, які спрямовані 
на характеристику, деталізацією базових елемен-

тів податку, логічно і функціонально залежні від 

перших. Вище викладене, зокрема, дозволяє ви-

знати вирішальне значення в структурі елементів 

податку, які, на нашу думку, повинні бути закла-

дені вітчизняним законодавцем в юридичну 

конструкцію оподаткування, чотирьох наступних 

елементів: 1) платника податку; 2) об’єкта опо-

даткування; 3) податкової ставки; 4) порядку і 
строків сплати податку. Платник податку – осо-

ба, чия власність у встановлених законом межах 

відчужується. Об’єкт податку визначає економі-
чну основу податку; податкова ставка – міру ви-

лучення власності у первинного власника на ко-

ристь публічної влади; останній елемент роз’яс-

нює порядок „передачі” цієї долі у відповідний 

бюджет. Ці елементи юридичного складу подат-

ку за будь-яких обставин повинні врегульовува-

тись жорстко, всебічно та вичерпно законодав-

цем у відповідних податкових законах. Інші еле-

менти юридичного складу податку, що також 

безумовно належать до обов’язкових для встано-

влення податку, на нашу думку, також повинні 
встановлюватись податковим законом. 

У цьому ж податковому законі, на глибоке 

переконання дисертанта, законодавець обов’яз-
ково повинен висловитись з приводу такого 

принципово важливого елементу юридичного 

складу податку, як податкові пільги, а саме: а) 

або вказати на те, що по даному податку пільги 

не можуть мати місця взагалі; б) або вказати на 

об’єкти оподаткування, на які поширюються по-

даткові пільги, та визначити характер цих пільг; 

в) чи перерахувати категорії суб’єктів оподатку-

вання, на яких поширюються пільги з даного по-

датку, та детально розшифрувати ці пільги. 

У якості визначального методологічного 

орієнтиру вітчизняному законодавцю, очевидно, 

повинен бути той факт, що Конституція України, 

ліберально-демократична за своїм концептуаль-

ним змістом, взагалі не передбачає надання по-

даткових пільг та привілеїв. Конституції цивілі-
зованих держав Заходу також обмежують надан-

ня податкових пільг та привілеїв, в протилежно-

му випадку, згідно доктринальних підходів цих 

конституцій, дані пільги та привілеї можуть на-

даватись тільки у виняткових випадках, обгрун-

товано і в межах закону. Конституція Бельгії, 
наприклад, указує, що закон може визначити 

тільки такі винятки із оподаткування, „необхід-

ність яких обгрунтована” [13, с.374]. Аналогіч-

ним чином регламентується дане питання і в 

Конституції Іспанії: „Податкові пільги в межах 

державного оподаткування повинні встановлю-

ватись у відповідності із законом” [13, с.79]. Зо-

всім жорсткий підхід у цьому питанні в Консти-

туції Люксембурга: „Ніякі привілеї у сфері опо-

даткування не можуть бути встановлені. Ніяке 

звільнення від податків чи їх зниження не може 

бути встановлено інакше, ніж законом” [13, 

с.415]. Проте в жодній країні світу зазначені ви-

моги фактично не обмежують право законо-

давця встановлювати диференційовані ставки 

податків, запроваджувати податкові пільги і ски-

дки за умови, що вони передбачені законом. 

Світовий досвід переконує, що взагалі мето-

дологічно хибно відмовлятись від пільг у податко-

вій справі, хоч цей популістський лозунг нині дуже 

активно експлуатується в Україні найрізноманіт-

нішими, в тому числі й протилежними, політични-

ми силами. Справа в тому, що через систему пільг 
цивілізована держава може надзвичайно потужно 

впливати на економіку та соціальну сферу. Особ-

ливо актуально це в умовах переходу до ринкової 
економіки, який у нас ще не завершився, коли від-

сутні вільні кошти та вкрай обмежені можливості 
їх залучення у вітчизняне виробництво і коли на 

загальних умовах вітчизняний виробник фактично 

поки що неспроможний протистояти потужним 

зарубіжним конкурентам. 

Щоправда, в Україні склалася така ситуація, 

що з поняттям податкових пільг у більшості ви-

падків асоціюються, і не без підстав, негативні 
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емоції. Це зумовлено тим, що податкові пільги 

надають (включно до звільнення від окремих по-

датків взагалі) окремим підприємствам, їх гру-

пам чи цілим галузям Президент України або 

Кабінет Міністрів України. Останнє таїть у собі 
велику потенційну можливість для різноманіт-

них зловживань, які нерідко і скоюються. Вклю-

чення ж в якості обов'язкового елементу будь-

якого податкового закону положення про пільги 

в умовах чинності нової Конституції України 

зробить неможливим втручання у цей процес 

виконавчої влади і дозволить винятково законо-

давцю регулювати режим пільг [8, с.16]. 

Серед юристів-фінансистів існує й протилеж-

на думка, а саме що надання податкових пільг по-

винно стати винятковим явищем у податковому 

законодавстві України, що вони повинні надава-

тись лише у надзвичайних випадках, оскільки по 

суті надання пільг є прямим порушенням принци-

пу рівності усіх перед податковим законом [25, 

с.8]. Основи Світового податкового кодексу при 

формулюванні основних принципів оподаткування 

зовсім відхиляють пільги, різноманітні звільнення 

від податків та інші надання спеціальних переваг. 
На думку їх авторів, „не в справжніх інтересах кра-

їни приймати протекціоністські системи оподатку-

вання, в яких перевага надається внутрішнім інте-

ресам перед інвестиціями, що надходять з-за кор-

дону, або за яких для окремих секторів вітчизняної 
економіки створюються найкращі умови при до-

помозі тимчасового звільнення від податків або 

інших податкових субсидій” [25, с.8]. 

У тих випадках, коли економічні субсидії 
дійсно необхідні, то, на думку авторів Основ 

Світового податкового кодексу, використання 

для цього податкової системи менш ефективне, 

ніж виплата прямих грошових субсидій відпові-
дним видам діяльності. Це, як вони стверджують, 

пов’язано з тим, що використання податкової 
системи передбачає певний ступінь стабільності, 
а останнє веде до збереження субсидій ще довго 

після того, як потреба в них зникає. „Крім того, –

зазначається в Основах Світового податкового 

кодексу, – використання податків для субсиду-

вання обтяжує та підриває ефективне виконання 

податкових законів в цілому, допускає втручання 

держави в особі податкових чиновників, які не 

мають необхідних засобів та кваліфікації для ко-

нтролю за тим, чи вірно застосовуються подібні 
субсидії, та, що, можливо, важливіше – воно не-

ефективне через відсутність гнучкості, яка при-

таманна визначенню об’єктів субсидування у 

термінах податкового законодавства” [25, с.21]. 

Не вступаючи в детальну полеміку з прихи-

льниками такої постановки питання про подат-

кові пільги, ще раз зазначимо, що вона відпові-
дає інтересам потужних економік, які вийшли на 

шлях відкритої експансії і вкрай небезпечна для 

ще слабкої вітчизняної економіки в період тран-

сформування її у ринкову. Тому на даному етапі 
розвитку України без глибоко продуманої і май-

стерно вибудуваної системи податкових пільг 

виробникам в українській державі просто не обі-
йтись. Інші ж податкові елементи юридичного 

складу податку, крім податкових пільг порядок 

сплати та повернення переплачених сум податку; 

відповідальність за податкові правопорушення; 

методи і способи сплати податку; бюджет або 

фонд, куди надходять податкові платежі – одно-

значно повинні бути передані для їх первинного 

регулювання підзаконними нормативними акта-

ми виконавчою владою. 

Об’єктивний логічний зв’язок між різними 

елементами юридичного складу податку повинен 

враховуватись при тлумаченні та застосуванні 
податково-правових норм. Наприклад, при засто-

суванні правил оподаткування у конкретному 

випадку можуть проявитись певні протиріччя та 

суперечності в процесі тлумачення та застосу-

вання норм про визначення об’єкта податку, по-

даткової бази та суми самого податку. В подібних 

випадках, виходячи з принципу соціального нату-

ралізму та правової природи податку, необхідно 

визнати однозначний пріоритет за нормами, що 

регламентують об’єкт податку, оскільки саме вони 

в силу свого базового, фундаментального характе-

ру якнайточніше відображають та передають волю 

законодавця, мету закону, створюють, так би мови-

ти, методологічний орієнтир для тлумачення логі-
чно залежних від них норм, присвячених податко-

вій базі та порядку нарахування податку. 

В ситуації, що склалася нині в Україні, іс-

нує, як мінімум, два якісно відмінних між собою 

шляхи та методи повного розв’язання питання 

про офіційне тлумачення поняття „встановлення 

податку” та поняття „системи елементів юриди-

чного складу податку”. Перший з них – тради-

ційний чи, інакше кажучи, класичний. Під цим 

шляхом мається на увазі вирішення даного пи-

тання Верховною Радою України шляхом вироб-

лення та закріплення цих понять та їх змісту в 

майбутньому Податковому кодексі України. При 

багатьох достоїнствах такого підходу є два сер-

йозних мінуси, нехтувати якими небезпечно. 1. 

Істина встановлюється парламентом, як відомо, 

шляхом голосування, яке завжди є ситуативним 

підсумком гострої міжпартійної та міжфракцій-
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ної боротьби. Найімовірніше, що цим шляхом не 

вдасться закріпити у Податковому кодексі таке 

поняття „встановлення податку” та поняття „сис-

теми юридичного складу податку”, які були б 

адекватними правовій природі цих явищ. 2. Крім 

того, у даному випадку чинна Конституція Укра-

їни дозволяє законодавцю завжди скоректувати 

свою позицію і, в силу цього, знову ж таки під 

впливом ситуативних факторів змінити свій підхід 

до тлумачення вищезазначених питань, що загро-

жувало б не лише нестабільністю, але й до певної 
міри хаосом податкового законодавства. 

Другий шлях полягає в тому, щоб дану про-

блему вирішити органу конституційної юстиції 
шляхом офіційного тлумачення цих понять на 

підставі Конституції України. Переваги цього 

варіанта, на нашу думку, безспірні. По-перше, це 

забезпечить незрівнянно вищий, в порівнянні з 
попереднім шляхом, професійний підхід до 

справи. По-друге, вироблене рішення зазнає на 

собі незрівнянно менше різноманітних деформа-

цій, насамперед політичних і ситуативних. Про-

те найголовніша перевага такого способу вирі-
шення даної проблеми полягатиме в тому, що ви-

роблене офіційне тлумачення понять „встановлен-

ня податку” та „системи елементів юридичного 

складу податку” за своєю юридичною силою буде 

сформульоване Конституційним Судом України у 

вищезазначений спосіб та, головне, важко доступ-

ним парламенту держави для його частих змін в 

групових та інших недержавних інтересах. 

Висновки. 1. Предметом регулювання пода-

ткового закону є встановлення системи усіх ос-

новних елементів юридичного складу податку. Їх 

ядро складають базові елементи юридичного 

складу податку – платник податку; об’єкт подат-

ку; податкова ставка; порядок і строки сплати 

податку. Їх доповнюють такі сутнісні елементи 

юридичного складу податку, як: податкова база; 

податковий період; порядок вирахування подат-

ку. Усі ці елементи повинні визначатись тільки 

законодавцем у податковому законі. Також зако-

нодавцем у податковому законі повинні встанов-

люватись пільги з податку, якщо Верховна Рада 

України вважає за доцільне їх запровадити. Якщо 

законодавець не встановив чи не визначив хоча б 

одного з перерахованих елементів юридичного 

складу податку, то податок у цілому не може вва-

жатись установленим. Звісно, в останньому випад-

ку не виникає обов’язок по його сплаті. 
До факультативних елементів юридичного 

складу податку належать: порядок сплати та по-

вернення переплачених сум податку; відповіда-

льність за податкові правопорушення; методи і 

способи сплати податку; бюджет або фонд, куди 

надходять відповідні податкові платежі. На роз-
суд законодавця вони можуть встановлюватися у 

підзаконних актах уряду. Їх відсутність у подат-

ковому законі не впливає на міру визначеності 
податкового зобов’язання, хоча суттєво знижує 

гарантії його належного виконання. 

2. Ще більш дискусійний характер має пи-

тання про зміст поняття „встановлення збору” та 

„система елементів юридичного складу збору”. 

Виходячи з того, що Конституцією України не 

передбачено диференціації правових режимів 

фіскальних вилучень, логічно припустити, що 

поняття „встановлення збору” повинно бути то-

тожним поняттю „встановлення податку”, понят-

тя „система основних елементів юридичного скла-

ду збору” – адекватною поняттю „система основ-

них елементів юридичного складу податку”, за ви-

нятком (у тих випадках, коли збір не має ознак ре-

гулярного платежа) елемента „період збору”. 

3. З усією силою заявила про себе об’єктив-на 

необхідність вироблення наукової концепції розви-

тку податкового законодавства України. Як еле-

мент цього надзвичайно загострилась потреба ана-

літичної експертизи проектів податкових законів та 

інших нормативних актів, яка могла б стати надій-

ним засобом забезпечення високої якості, обґрун-

тованості і правомірності законодавчих актів з пи-

тань оподаткування, запорукою запобігання зло-

вживанню правом з боку законодавця. Нині поря-

док проведення такої експертизи та юридична сила 

експертних висновків у правовому порядку не ре-

гульовані. Вкрай актуальною стала потреба в ко-

дифікації податкового законодавства України. 

За умови реалізації Верховною Радою Укра-

їни, іншими органами держави сформульованих 

вище пропозицій податкові закони України дійсно 

стануть найважливішим джерелом її податкового 

права у повному розумінні цього слова, звільняться 

від колізійності, дублювання та неідентичного 

тлумачення у багатьох випадках тих чи інших еле-

ментів юридичного складу податку. 
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СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ПРАВА 

 
Постановка проблеми. Аналізуючи ситуа-

цію у вітчизняній та зарубіжній науковій літера-

турі щодо розуміння джерел права – його понят-

тя, сутності, змісту та призначення, неможливо 

не дійти висновку, що джерело права, як і саме 

право, неприпустимо визначати лише в якомусь 

одному аспекті, однозначно. Це буде неповне, 

однобоке його визначення та суттєво деформо-

ване уявлення про нього. Джерело права як яви-

ще об’єктивної дійсності і як поняття, що його 

відображає, необхідно розглядати, що переважно 

і робиться в науковій літературі, одночасно з різ-
них позицій [5].  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Аналіз наукових праць, присвячених джерелам 

права, дає підстави зробити висновок, що в ме-

жах понятійного апарату теорії держави і права, 

галузевих юридичних наук виявились затребува-

ними такі смислові  значення загальновживаного 

терміна джерело: „те, що дає початок чому-

небудь”, „підстава”, „корінь”, „висхідна точка”, 

„сила”, „джерело відомостей”, „письмовий доку-

мент”. У ході наукового пізнання права як бага-

тоаспектного складного соціального явища вчені 
перенесли (шляхом функціонального метафори-

чного переносу) найменування об’єкта неживої 
природи на соціальне явище з метою з’ясування 

причин його походження, а також обгрунтування  

його соціальної необхідності. При цьому загаль-

новживаний термін „джерело” набув статусу пра-

вового терміна не сам по собі, самостійно, а в фор-

мі стійкого словосполучення „джерело права”, що 

тільки ускладнило його тлумачення, оскільки саме 

поняття права завжди було і залишається нині 
предметом гострих наукових дискусій та об’єктом 

пізнання різних наукових шкіл (напрямків). 

По-друге, під кутом зору розуміння джерела 

права як природного фактора – географічного, 

кліматичного, біологічного тощо – який здійс-

нює безпосередній вплив на процес правотво-

рення та опосередкований – на процес правотво-

рчості і, відповідно, на само право. Це свого роду 

природне джерело права. В науковій літературі 
неодноразово зазначалось, що  „природні факто-

ри відіграють роль сили, що впливає на правове 

регулювання” і це „більш, ніж очевидно” [18, 

с.39]. Ще у ХVІІІ ст. Ш.Монтеск’є, досліджуючи 

вплив кліматичних умов на право, писав: „Якщо 

справедливо, що характер розуму і пристрасті 
серця надзвичайно відрізняються у різних кліма-

тах, то закони повинні відповідати і відміннос-

тям цих пристрастей, і відмінностям цих харак-

терів” [17, с.272]. 

По-третє, з погляду джерела права як соціа-

льного, ідеологічного, культурного та інших по-

дібних факторів, що чинять прямий вплив на 

правотворчість, а через неї, опосередковано, і на 

саме право. Це джерело права можна назвати, 

враховуючи його природу і призначення, соціа-

льним джерелом права. Існування його насті-
льки ж природне й очевидне, наскільки законо-

мірне виникнення та розвиток самого соціально 

зумовленого права. Деякі автори схильні визна-

чати джерело права винаткове через призму за-

значених факторів, а саме, як „процес селектив-

ної еволюції культури, що акумулює в своїх но-

рмах поведінки соціальний досвід людства (чи 

досвід того суспільства, у якому вони діють)” 

[27, с.138]. На нашу думку, це вкрай однобічний 

підхід до визначення такого багатоаспектного та 

багатофакторного явища, як джерела права. Не 

випадково у науковій літературі він неодноразо-

во аргументовано критикувався [24, с.492-503], 

оскільки в ньому дуже перебільшена роль куль-

тури в правотворчому процесі, а саме джерело 

представлено у вигляді певного „селекційного 

процесу”. Проте фактом залишається і те, що 

подібне визначення джерела права існує і що во-

но виникло не на голому місці і не зовсім безпід-

ставно, оскільки відображає собою міру певного 

впливу культури як одного із соціальних факто-

рів на процес правоутворення. 

По-четверте, з позиції сприйняття у якості 
джерела права економічних факторів, що існу-

ють у будь-якому суспільстві і поряд з іншими 

чинниками здійснюють суттєвий вплив на про-

цес правоутворення. З урахуванням суспільної 
природи та характеру цього джерела права його, 

як правило, іменують матеріальним джерелом 

права. У вітчизняній [25; 26; 3; 14; 11] та зару-

біжній [36; 8; 9; 10; 19; 15; 4; 20; 2; 35; 21] літе-

ратурі економічним фактором традиційно приді-
лялась та приділяється нині підвищена увага. Їх 

роль і вплив на розвиток держави і права не тіль-

ки всебічно вивчаються та оцінюються, але й не-

рідко, на нашу думку, особливо у минулому, 
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безпідставно переоцінювались і навіть абсолю-

тизувались. Останнє твердження насамперед 

стосується марксистської літератури. На підтве-

рдження цього вважаємо за необхідне проциту-

вати Й.В.Сталіна: „...джерело формування духов-

ного життя суспільства, джерело походження сус-

пільних ідей, суспільних теорій, політичних погля-

дів, політичних переконань потрібно шукати не в 

самих ідеях, теоріях, поглядах, політичних переко-

наннях, а в умовах матеріального життя суспільст-

ва, у суспільному бутті, відображенням якого є ці 
ідеї, теорії, погляди і т.д.” [28, с.545].  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Теза про існування матеріальних джерел права 

як складової частини широко відомої, а в радян-

ський період загальноприйнятої концепції про 

співвідношення базису і надбудови (точніше, про 

визначальну роль базису, невід’ємною складо-

вою частиною якого виступає буття, чи, інакше 

кажучи, матеріальні умови життя суспільства, по 

відношенню до надбудови, складовою частиною 

якої є право з усіма його атрибутами та інститу-

тами, включаючи джерела права), на нашу дум-

ку, має під собою солідну основу і заслуговує на 

увагу. Правильність цієї тези була багаторазово 

підтверджена наукою, теоретично, а також до-

статньо перевірена повсякденним життям, прак-

тично. В силу цього можна віднести до спірних і 
недостатньо обґрунтованих, на нашу думку, су-

дження деяких вітчизняних і зарубіжних вчених 

про те, що для того, аби постсоціалістичні краї-
ни, в тому числі й Україна, незворотно стали на 

шлях поступального прогресивного розвитку, 

необхідно поряд з іншими заходами „подолати 

марксистські уявлення” про пріоритет і зумовле-

ність базису і надбудови, тому що, „як свідчить 

історія, політико-правові ідеї завжди виникають 

як реакція на реальні суспільні (в тому числі й 

виробничі) відносини і спрямовані на їх вдоско-

налення” [22, с.324]. 

Дане судження і йому подібні про „істинні 
шлях розвитку” постсоціалістичних країн і „кри-

тичні” стріли на адресу попередніх „хибних” по-

ложень нині досить модні і поширені. Проте від 

цього вони на стають більш аргументованими і 
менш дискусійними. „Критичний” пафос, як пе-

реконує практика, не замінює собою і не компен-

сує відсутність нових раціональних ідей та гли-

боко обґрунтованих наукових положень. Звичай-

но, це не стосується випадків, коли піддається 

„критичному аналізу не сам” матеріальний підхід 

до розглядуваних проблем права та його джерел, 

а абсолютизація цього підходу за рахунок інших 

підходів, перебільшення його ролі і значення, що 

нерідко допускаються сучасними вченими-

юристами. В аналогічних випадках критика його 

не тільки можлива, але й необхідна та достатньо 

обґрунтована. 

Наукова етика та коректність вимагає від по-

літично чи в якийсь інший спосіб не заангажова-

ного дослідника бачити, що, розробляючи поло-

ження про роль і значення матеріального факто-

ра, про зумовленість надбудовних явищ, вклю-

чаючи право, базисними явищами, „класики ма-

рксизму-ленінізму” та їх ідейні послідовники 

постійно мали на увазі та враховували такі дві 
обставини. Перша з них пов’язана з тим, що ма-

теріальний базис, економіка не прямолінійно й 

однозначно, а опосередковано, тільки в кінцево-

му рахунку детермінують надбудовчі явища, в 

тому числі право і політику. „Об’єктивна зумов-

леність державної і правової надбудови економі-
чним базисом, - як зазначається в одній із фун-

даментальних монографій марксистської спря-

мованості, – не є прямою й однозначною. Вона 

опосередкована рядом суб’єктивних факторів, 

які здійснюють вплив на ті конкретні форми, у 

яких проявляється ця об’єктивна зумовленість” 

[13, с.422]. Необхідно додати, що окрім суб’єк-

тивних і об’єктивних економічних факторів, на 

розвиток правових та інших надбудовних явищ 

здійснюють постійний вплив також політичні, 
ідеологічні, національні, етнічні, релігійні та ін-

ші численні чинники. 

Друга обставина полягає в тому, що при ви-

робленні положення про пріоритетну роль еко-

номічного базису по відношенню до правової та 

інших надбудов враховувались не лише прямі 
зв’язки та вплив базису на надбудову, але й зво-

ротні зв’язки і вплив надбудови на базис. Зна-

менним у цьому плані є висловлювання К.Марк-

са про те, що „економічний рух у загальному і 
цілому прокладе собі шлях, але він буде відчу-

вати на собі також і зворотну дію політичного 

руху, який він сам створив і який наділений від-

носною самостійністю” [12, с.417]. 

Окрім зазначених видів і проявів, джерело 

права виступає ще й в інших своїх якостях. Під-

креслюючи багатозначність і водночас невдач-

ність терміна „джерело права” (який, на думку 

деяких дослідників, був залучений у науковий 

обіг ще Тітом Лівієм [34, Р.31-32]), Г.Ф.Шерше-

невич писав, що „під цим йменням” джерела ма-

ються на увазі також: а) сааме те, що творить 

право (наприклад, коли кажуть, що джерелом 

права необхідно вважати Бога, волю народну, 

правосвідомість, ідею справедливості, державну 

владу); б) матеріали, „покладені в основу того чи 
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іншого законодавства” (зокрема, вважається, що 

римське право стало джерелом для Німецького 

цивільного кодексу, праці вченого Потьє – для 

французького Кодексу Наполеона, Литовський 

статут – для Уложення Олексія Михайловича); 

історичні пам’ятки, „які колись мали значення 

діючого права”, маючи на увазі під цим роботу з 
джерелами права, зокрема, з Corpus juris civilis, з 
Руською Правдою і т.д.; г) засоби пізнання чин-

ного права, наприклад, коли кажуть, що „право 

можна з’ясувати із закону” [33, с.5]. 

Поряд із зазначеними баченнями джерела 

права також не одноплощинно воно (джерело 

права) розглядається у філософському (філософ-

ське джерело) і формально-юридичному плані. 
При трактуванні джерела права з філософського 

погляду, у філософському плані основна увага 

звертається насамперед на те, які за своїм харак-

тером (ліберальні, консервативні і т.д.) філософ-

ські ідеї покладено в основу тієї чи іншої правової 
системи, того чи іншого джерела права; на базі 
яких філософських конструкцій створюється та чи 

інша правова система і, відповідно, система права. 

Якщо ж мова іде про джерело права у фор-

мально-юридичному плані, то основна увага до-

слідників концентрується на засобах та способах 

внутрішньої організації правової матерії, а також 

на зовнішніх формах її вираження. В подібних 

випадках нерідко говорять про джерело права, 

що виступає „у спеціально-юридичному значен-

ні” [32; 16; 7]. При цьому джерело права сприй-

мається не інакше як спосіб вираження (офор-

млення) та закріплення норми права у якості ідей 

про належне чи допустиме в об’єктивній дійсно-

сті чи як „те, де міститься норма права, те, звідки 

юристи-практики беруть знання про норми пози-

тивного права” [6, с.52]. „Формально-юридичне” 

уявлення про джерела права у вітчизняній та за-

рубіжній юридичній літературі у наш час най-

більш поширене і часто вживане. Очевидно, це 

можна пояснити своєрідною, давньою традицією 

юридичної науки і практики зводити реальні 
(матеріальні, духовні тощо) джерела права до 

формальних. Крім того (і це, очевидно, головне), 

дає знати про себе простота, всезагальна доступ-

ність формального розуміння джерела права, йо-

го значно більша, в порівнянні з іншими видами і 
уявленнями про джерела права, визначеність і в 

силу цього найбільша можливість його практич-

ного застосування. Саме з позицій формально-

юридичного розуміння і висвітлюватиме джере-

ла податкового права України і автор даного до-

слідження. 

„Висунення” на перший план формально-

юридичного розуміння джерел права в той же 

час аж ніяк не означає приниження ролі, а тим 

більше забуття інших уявлень про джерела права 

та їх значення. В науковій літературі, наприклад, 

ще з кінця ХІХ – початку ХХ століть періодично 

розглядалось питання про джерела не тільки 

об’єктивного, але й суб’єктив-ного права. Остан-

нє на пропозицію Б.Чичеріна визначалось як „мо-

ральна можливість чи, інакше, як законна свобода 

щось роботи або вимагати”, а під об’єктивним пра-

вом мався на увазі „сам закон, що визначає цю сво-

боду” [31, с.766]. Дана традиція у значній мірі збе-

реглася по наш час. 

У вітчизняній та зарубіжній юридичній літе-

ратурі існує й інша своєрідна традиція: розгляда-

ти матеріальні, соціальні, природні та інші їм 

подібні (реальні) джерела права переважно в те-

оретичному аспекті, а формально-юридичні дже-

рела – переважно у практичному аспекті. Стосо-

вно позитивного, а у певній мірі і природного 

права нині, як і раніше, робляться спроби не 

тільки багатопланового, різнобічного вивчення 

джерел права, але й класифікації їх на підставі 
найрізноманітніших критеріїв. Зокрема, залежно 

від природи, характеру, змісту, міри визначенос-

ті і форми вираження усі джерела права поділя-

ються на реальні та формальні, на первинні (ма-

теріальні та інші) і вторинні (формально-юри-

дичні) [1, с.143-168; 23, с.63-64] та інші види. 

Водночас, незалежно від критеріїв класифі-
кації джерел права, від їх видів, поняття та зміс-

ту, усі вони виступають, як свідчить практика, в 

межах тієї чи іншої правової системи як певне 

єдине ціле, яке формує дану правову систему, 

наповнює її конкретним нормативним змістом. 

Тому з певною мірою умовності наяву достатні 
підстави стверджувати, що кожній національній 

правовій системі, в тому числі й правовій системі 
України, і, відповідно, системі права притаманна 

також власна система джерел права і навпаки. 

Зауваження про певну міру їх автономності по-

яснюється тим, що інколи одні і ті ж джерела 

права виходять за межі окремих національних 

правових систем і „обслуговують” цілі їх спіль-

ності – різноманітні правові сім’ї. Це стосується 

насамперед формально-юридичних джерел пра-

ва, що виступають у вигляді законів, декретів, 

статутів і багатьох інших видів нормативно-

правових актів. 

Визначаючи системний, упорядкований ха-

рактер джерел права в межах окремих правових 

систем і сімей, водночас необхідно мати на увазі 
і їх до певної міри субординаційний, ієрархічний 
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характер. Останній проявляється як у побутую-

чому фактичному поділі джерел права на пер-

винні (матеріальні, соціальні та інші) і вторинні 
(формально-юридичні) джерела, де перші зумов-

люють власне буття і зміст других, так і в інших 

формах і проявах. Зокрема, можна відзначити 

ієрархічний (субординаційний) характер відно-

син, що складаються між окремо взятими матері-
альними, соціальними та іншими первинними 

джерелами права, з одного боку, і формально-

юридичними, вторинними джерелами права – з 
іншого [29; 30]. 

Очевидно, що вторинні – формально-юри-

дичні – джерела права у вигляді законів, що ви-

даються вищим законодавчим органом, постанов 

уряду, наказів міністрів та інших нормативно-

правових атів, ніколи не перебували і не можуть 

перебувати на одному і тому ж формально-

юридичному та фактичному рівні. Залежно від 

іманентної кожному з них, причому завжди різ-
ної, юридичної сили всі формально-юридичні 
джерела займають місце одне по відношенню до 

іншого в суворо ієрархічному, субординаційному 

порядку, підпорядковуються одне одному та від-

повідно доповнюють і деталізують одне одного. 

Певний взаємозв’язок і взаємозумовленість, 

що асоціюються із субординацією та ієрархією, 

як переконує аналіз, мають місце не лише в під-

системі вторинних, але й у підсистемі первинних 

джерел права. Один з проявів субординаційного 

характеру останніх полягає, зокрема, в тому, що, 

виступаючи в якості матеріального, соціального 

та іншого змісту конкретних формально-юридич-

них джерел права, вони займають місце в тому ж 

субординаційному ряду і розташовуються у тій 

же ієрархічній послідовності, що й вторинні, фо-

рмально-юридичні джерела. Ще одним з проявів 

субординаційних відносин первинних джерел 

права може бути також взаємозв’язок і взаємо-

зумовленість, з одного боку, матеріальних і соці-
альних факторів, що виступають у якості пер-

винних джерел права, а з іншого – об’єктивно 

первісний вплив на матеріальні, соціальні та інші 
фактори географічних, кліматичних та інших 

природних чинників. Звичайно, у даному випад-

ку не доводиться вести мову про, так би мовити, 

„чисті”, яскраво виражені субординаційні відно-

сини, як це має місце у підсистемі вторинних, 

формально-юридичних джерел права. Суборди-

наційний характер відносин між первинними 

джерелами права має здебільшого латентний ха-

рактер. І з’ясовується він, виходячи з практики 

взаємодії одного з іншим первинних джерел пра-

ва, переважно теоретично, а не емпірично. 

Аналогічна, на нашу думку, ситуація і з ви-

значенням субординаційного характеру джерел 

права також у всіх тих випадках, коли мова іде 

про джерела (первинні і вторинні), які безпосе-

редньо пов’язані не лише з процесом правотво-

рення, що охоплює собою майже всю правову і 
неправову сфери життя суспільства й економіку, 

але й з процесами правотворчості і законотвор-

чості. Процес правотворчості, будучи за своєю 

суттю частиною процесу правоутворення, при-

родно, охоплює собою значно меншу сферу сус-

пільства й економіки, ніж цей останній, та обме-

жується лише процесом розробки та прийняття 

нормативно-правових актів. Процес же законо-

творчості, який водночас є найважливішою скла-

довою, своєрідним продовженням процесу пра-

воутворення і процесу правотворчості, порівняно 

з попередніми процесами, забезпечує сферу жит-

тєдіяльності суспільства й економіки та охоплює 

в себе лише вироблення та прийняття законів. 

Висновки. Аналізуючи функціональні (зміс-

товні) та сутнісні взаємозв’язки і взаємодію про-

цесів правоутворення, правотворчості та законо-

творчості, неможливо не зауважити, що всі ці 
явища і відповідні їм категорії та поняття, не 

зважажючи на їх спільність і однорідність, аж 

ніяк не рівнозначні за логічним обсягом і змістом 

феномени. В реальній дійсності в залежності від 

зазначених та інших споріднених особливостей 

названі процеси зумовлюються об’єктивно та 

розташовуються у такому логічно „субордина-

ційному” ряду, який відображає процес форму-

вання, становлення, розвитку самого права і його 

різних складових частин, включаючи джерела 

права. Починаючи з правоутворення, даний про-

цес з неминучістю охоплює правотворчість і за-

вершується, за загальним правилом, законотвор-

чістю. Аналогічний еволюційний шлях прохо-

дить і поняття про джерела права в цілому та на 

різних стадіях його становлення і розвитку, зок-

рема, що формується та визріває в межах тієї чи 

іншої правотворчої системи. 
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Постановка проблеми. Одним із пріоритет-

них напрямків подальшого розвитку науки фі-
нансового права залишається дослідження окре-

мих її категорій. У зв’язку з цим особливо зна-

чення набуває проблема вироблення підходів до 

формування нових, осмислення і відповідного 

відображення ролі існуючих фінансово-правових 

інститутів. Таке ґрунтовне науково-теоретичне 

дослідження у сфері будь-якої правової науки, в 

тому числі і фінансово-правової, неможливо 

здійснити, не дослідивши юридичну природу 

фінансово-правового інституту. Саме тому до-

слідження юридичної природи фінансово-право-

вого інституту є одним з актуальних питань су-

часного наукового пошуку, яке має важливе тео-

ретичне та практичне значення. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблеми такого структурного елементу систе-

ми фінансового права, як фінансово-правовий 

інститут, час від часу опиняються в центрі дис-

кусії з фінансового права. Вони розглядаються як 

в складі аналізу теоретичних аспектів загальної 
теорії фінансового права [5; 6; 7; 11], так і в яко-

сті самостійних теоретичних досліджень окре-

мих інститутів фінансового права [3, с.135-141; 

8, с.104-112; 13, с.106-114]. Свою позицію з цього 

приводу неодноразово висловлювали фундатори 

сучасного фінансового права [12; 19] та їх продов-

жувачі [11; 18]. Однак, як влучно зауважив відомий 

російський вчений Ю.А. Тихомиров, інститути фі-
нансового права залишаються до кінця не визначе-

ними і по сьогоднішній день [16, с.7].  

Мета статті. Автор ставить перед собою за-

вдання проаналізувати ступінь наукової розроб-

ки теми, з’ясувати сутність фінансово-правових 

інститутів як окремого роду правових інститутів, 

дослідити особливості їх юридичної природи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

На нашу думку, при розкритті сутності фінансо-

во-правового інституту повинні бути відображе-

ні його загальні якості, відмежовані від специфі-
чних особливостей інших видів правових інсти-

тутів. Якщо таке відмежування не проведене, то 

визначення загального поняття фінансово-

правового інституту стає або надто абстрактним, 

або в нього  безпідставно будуть включені влас-

тивості, притаманні інститутам будь-якої іншої 
галузі (галузей) права. Вважаємо правильним 

приєднатися до думки С.С. Алексєєва, який за-

значав, що правова природа – це юридична хара-

ктеристика даного явища, що виражає його спе-

цифіку, місце та функції серед інших правових 

явищ відповідно до його соціальної природи [1, 

с.227]. При цьому сама соціальна природа фінан-

сово-правових інститутів, їх об’єктивна зумовле-

ність визначає зміст цих інститутів, їх специфіку, 

функціональне призначення. 

Відзначається і така ознака фінансово-право-

вих інститутів, як своєрідність властивих інсти-

тутам юридичних конструкцій, під якими розу-

міють „моделі комплексів норм, що відповідають 

типу чи виду правовідносин, юридичних фактів і 
зв’язків між собою” [2, с.31]. Юридична конс-

трукція визначається видом суспільних відносин, 

але може бути змінена по різним мотивам зако-

нодавця. Тісно пов’язана з цим питанням і про-

блема структури фінансово-правового інституту. 

„Ззовні”, у взаємозв’язках з іншими підрозділами 

правової системи, фінансово-правовий інститут 

являє собою цілісне, неподільне утворення, єди-

ну правову спільність. Проте ця цілісність та не-

подільність існує тому, що окремі фінансово-

правові норми пов’язані не тільки однорідністю 

фактичного змісту, інтелектуально-вольовою, 

юридичною єдністю, але й певною внутрішньою 

організацією. Іншими словами, кожен фінансово-

правовий інститут має свою структуру. 

Структура явища – це те, що залишається 

стійким при різноманітних перетвореннях [17, 

с.657]. Згідно С.С. Алексєєву для структури пра-

вового інституту є характерним: 1) наявність 

комплексу „рівноправних” нормативних припи-

сів; 2) певна, як правило, юридична неоднорід-

ність приписів; 3) об’єднання всіх норм стійки-

ми, закономірними зв’язками, які виражені в за-

гальних приписах, а головне – в юридичній 

конструкції. Остання з перелічених ознак, на йо-

го думку, є вирішальною [2, с.124]. Фінансово-

правовий інститут, будучи первинною правовою 

спільністю, складається з правових норм так са-

мо, як і галузь фінансового права складається з 
правових інс-титутів. Не будь-яке довільне спо-

лучення правових норм створює нове якісне 

утворення – фінансово-правовий інститут, а су-

купність норм, пов’язаних між собою своїм юри-

дичним змістом і безпосереднім відношенням до 



Л.В. Вакарюк 

20                                           Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск  227 . Правознавство. 

суспільних відносин, що ними регулюються. Са-

ме ця остання якість і визначає приналежність 

правової норми до конкретного фінансово-право-

вого інституту. Існує досить жорстка залежність 

норм, які складають фінансово-правовий інсти-

тут, від фінансових відносин, що утворюють 

опосередкований ними економічний інститут. 

Тому, на нашу думку, не слід визнавати фінансо-

во-правовим інститутом ті правові утворення, що 

складаються, згідно С.С. Алексєєву, „з комплек-

су „рівноправних” правових приписів” [2, с.124].  

Більшість фінансово-правових інститутів 

складаються з багатьох однопорядкових право-

вих норм, що дозволяє забезпечити різносторон-

ній вплив на конкретний вид чи сторону фінан-

сових відносин. Таким же характером відзнача-

ються і норми, що утворюють субінститути 

складних фінансово-правових інститутів. Ці но-

рми об’єднують складні функціональні зв’язки. 

Субінститут являє собою чітко виражену сукуп-

ність фінансово-правових норм всередині вели-

кого фінансово-правового інституту, що регулює 

певні особливості, специфіку видових фінансо-

вих відносин. Фінансові відносини певного виду 

(предмет правового регулювання фінансово-

правового інституту залишається тим же) регу-

люються в деяких випадках дещо по-іншому 

(метод правового регулювання набуває певної 
специфічності). Кожний фінансово-правовий ін-

ститут складається з неоднорідних правових 

норм, завдяки яким забезпечується повнота регу-

лювання певної сукупності фінансових відносин. 

У зв’язку з цим фінансово-правовий інститут мі-
стить у собі різноманітні види фінансово-право-

вих норм – дефінітивні, уповноважуючі, зо-

бов’язуючі, забороняючі та інші, які в комплексі 
забезпечують всі аспекти правового регулювання 

певної групи фінансових відносин.  

Більшість фінансово-правових інститутів 

мають типовий характер юридичної конструкції. 
Так, норми, які утворюють фінансово-правовий 

інститут, характеризуються юридичною єдністю. 

Як цілісне утворення, інститут фінансового пра-

ва відзначається єдністю змісту, яка проявляєть-

ся в тому, що норми, які входять до складу пра-

вового інституту, утворюють єдиний комплекс, 

відображаються в загальних положеннях, право-

вих принципах, специфічних правових поняттях, 

в силу чого утворюють особливий режим право-

вого регулювання, який характерний для даного 

виду фінансових відносин. Зміст фінансово-

правового інституту пройнятий загальними юри-

дичними началами, ідеями. Тому інститути фі-
нансового права, які відзначаються високим рів-

нем кодифікації, нормативних узагальнень, 

„очолюються” нормами-принципами, сформу-

льованими безпосередньо в тексті нормативно-

правових актів.  

Фінансово-правові інститути також відзна-

чаються нормативною відокремленістю, тобто 

групуванням правових норм в главах, розділах, 

частинах закону або іншого нормативного акту. 

Логічна послідовність, досконалість закону пе-

редбачає таку диференціацію його змісту, яка 

визначається якісною відокремленістю тієї або 

іншої сукупності правових норм. А така якісна 

відокремленість якраз і охоплюється поняттям 

фінансово-правового інституту. Необхідно за-

значити, що зовнішнє відокремлене закріплення 

фінансово-правових інститутів в системі законо-

давства не є, на наш погляд, їх обов’язковою 

ознакою, на якій наполягають окремі автори [2, 

с.126; 10, с.182]. Законодавець, без сумніву, по-

винен прагнути до такого викладу нормативного 

матеріалу, який полегшував би різносторонню 

регламентацію опосередкованих суспільних від-

носин. Це в значній мірі досягається шляхом за-

кріплення фінансово-правового інституту у ви-

гляді самостійних структурних підрозділів коди-

фікованих законодавчих актів, чи окремих нор-

мативних актів. Слід пам’ятати, що, по-перше, 

нормативно-правові акти є не єдиними джерела-

ми права. По-друге, відокремлене закріплення в 

системі законодавства – питання юридичної тех-

ніки, тобто процес суб’єктивний. Оскільки сис-

тема законодавства є зовнішньою формою права, 

а галузь права знаходить своє відображення в 

галузі законодавства, то і інститут законодавства 

і правовий інститут перебувають у тісному взає-

мозв’язку. Фінансово-правовий інститут не спів-

падає з інститутом законодавства, оскільки в 

протилежному випадку мова йшла б не про різні, 
а про одне й те саме явище. Однак і нездоланної 
прірви між ними немає. Інститут законодавства і 
фінансово-правовий інститут співвідносяться 

між собою, як форма і зміст, але кожне із цих 

явищ несе на собі відбиток особливостей систем, 

елементами яких вони є.  

Таким чином, із аналізу категорії „юридична 

конструкція” можна зробити висновок, що юри-

дична конструкція фінансово-правового інститу-

ту – це закон зв’язку фінансово-правових норм, 

який виражає стійку композицію елементів, що 

відповідає різним видам фінансово-правових ін-

ститутів, тобто слугує ознакою, яка дозволяє від-

різняти інститути фінансового права з точки зору 

їх внутрішньої форми (структури). Говорячи про 

природу фінансово-правового інституту, необ-
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хідно пам’ятати, що не слід зводити сутність да-

ного явища тільки до сукупності фінансово-пра-

вових норм. Функціональне призначення кожно-

го фінансово-правового інституту проявляється 

лише при взаємодії всіх елементів системи права 

і потребує врахування таких соціальних аспектів 

як політична спрямованість, соціальна цінність, 

ідеологічний зміст, психологічний вплив, інфор-

маційне навантаження та інші. Ці якості прояв-

ляються в змісті всіх фінансово-правових інсти-

тутів і відображаються в структурній специфіці 
кожного з них.  

Аналіз фінансово-правових інститутів не 

можна вважати повним без встановлення функ-

цій, притаманних їм. В науковій літературі від-

мічається, що відокремлення правових спільно-

стей викликано своєрідністю функцій, що здійс-

нюються певною ділянкою правової системи. 

Специфіка функцій правових інститутів визнача-

ється предметом і методом правового регулю-

вання даних правових утворень та їх призначен-

ням в системі права [9, с.57]. В дослідженнях 

функцій правових інститутів існує два підходи 

до їх класифікації. Згідно з першим підходом 

авторами називається лише одна функція, яку 

здійснюють інститути права. Так, про одну фун-

кцію правових інститутів в свій час зазначав С.С. 

Алексєєв [2, с.120]. Проте, зауважимо, обмежу-

вати пізнання функцій фінансово-правових ін-

ститутів однією функцією не зовсім правильно. 

В даному випадку необхідно йти шляхом більш 

диференційованого підходу до встановлення кі-
лькості функцій інститутів фінансового права. 

Саме це враховують представники другого під-

ходу, які визначають, що не тільки галузі та нор-

ми, але й окремі інститути права мають різне 

функціональне значення і відповідно виконують 

різні функції. Наприклад, Д.В. Вінницький у 

своєму дослідженні пропонує поділяти функції 
правового утворення на змістовні, ті, які вира-

жають соціальне призначення правового утво-

рення, та інструментальні, призначені забезпе-

чити реалізацію основної, змістовної функції пе-

вного правового утворення [4, с.121].  

На нашу думку, основна функція фінансово-

правового інституту визначає його предмет, а 

додаткові функції – елементи складу і структуру 

предмету. Основна функція фінансово-правового 

інституту може конкретизуватися додатковими 

функціями. Додаткові функції фінансово-право-

вих інститутів носять допоміжний характер. 

Специфіка ж полягає в їх особливій взаємодії, 
поєднанні. Усе викладене спонукає до наступної 
класифікації функцій фінансово-правових інсти-

тутів. Їх можна поділити на: а) установчу; б) ре-

гулятивну; в) охоронну; г) інформаційну. На на-

шу думку, про здійснення фінансово-правовими 

інститутами установчої функції свідчить наяв-

ність в рамках фінансово-правових інститутів 

норм, які забезпечують: а) фіксацію окремих 

елементів фінансових відносин; б) визначення 

ознак певної фінансово-правової категорії; в) 

формулювання основних начал фінансової дія-

льності, бюджетного, податкового та іншого за-

конодавства; г) закріплення правового статусу 

суб’єктів фінансових правовідносин.  

Регулятивна функція фінансово-правових ін-

ститутів дозволяє забезпечити виконання основ-

ної юридичної функції права – регулювання сус-

пільних відносин шляхом: 1) фіксації суб’єктно-

го складу фінансових відносин; 2) визначення 

кола життєвих обставин (юридичних фактів), з 
якими фінансово-правові норми пов’язують на-

стання тих чи інших юридичних наслідків; 3) 

формування прав та обов’язків суб’єктів фінан-

сових правовідносин [14, с.134]. Завдяки реалі-
зації регулятивної функції фінансово-правових 

інститутів вирішується завдання впорядкування 

фінансових відносин у відповідності з потребами 

суспільства шляхом впливу норм фінансово-

правових інститутів на ті явища суспільного 

життя, які визнаються державою позитивними. 

Регулятивна функція інститутів фінансового 

права тісно пов’язана з охоронною, яка в певній 

мірі є похідною від першої регулятивної. Слід 

зазначити, що в останній час роль охоронної фу-

нкції зросла, що викликано збільшенням кількос-

ті охоронних фінансово-правових норм. Це 

пов’язується з необхідністю встановлення, а в 

ряді випадків підвищення, відповідальності 
суб’єктів фінансових правовідносин за свої дії, 
які  входять у протиріччя із нормами, що забез-
печують нормальне функціонування суспільства 

і держави. Законодавець прагне до інституційної 
форми закріплення охоронних правових припи-

сів. Наявність охоронних правових норм в рам-

ках інститутів є одним із показників розвинутос-

ті і збалансованості відповідної галузі права, 

якості її (галузі), як регулятора суспільних відно-

син. Відокремлення правоохоронних приписів у 

самостійні фінансово-правові інститути сприяє їх 

консолідації та розробки загальних положень, що 

об’єктивно призводить до підвищення ефектив-

ності правового регулювання в рамках галузі фі-
нансового права. Охоронна функція фінансово-

правових інститутів відіграє роль фактора, що до-

помагає забезпечити превентивну охорону суспі-
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льних відносин з приводу мобілізації, розподілу і 
використання фондів грошових коштів.  

Інформаційна функція має, з одного боку, 

допоміжний характер по відношенню до інших 

функцій фінансово-правових інститутів, а з ін-

шого – виконує супутню роль, надаючи інфор-

мацію про фінансове право, предмет, засоби та 

прийоми регулювання ним відносин у сфері фі-
нансової діяльності держави. 

Висновки. Таким чином, визначення об’єк-

тивно-суб’єктивної зумовленості, специфічних 

рис юридичної конструкції та функцій фінансо-

во-правових інститутів сприяє з’ясуванню юри-

дичної природи інститутів фінансового права, 

виділення їх в окремий рід правових інститутів. 

Юридична природа фінансово-правового інсти-

туту проявляється в тому, що це сукупність 

структурно-відокремлених фінансово-правових 

норм, які утворюють цілісний комплекс, достат-

ній для повного та узгодженого регулювання пе-

вного виду найбільш стійких і функціонально 

однорідних фінансових відносин чи окремих 

сторін, елементів фінансових відносин, незалеж-

но від їх видової приналежності. 
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kinds of the legal institutions the features of their legal nature are explored.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА  

ТА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 
Постановка проблеми. Аналіз правової 

практики переконує, що поняття “система права” 

і “система законодавства” продовжують залиша-

тися одними з ключових у юриспруденції та в 

правовій дійсності будь-якої сучасної держави 

[19, c.66]. Останнім часом теоретичні досліджен-

ня системи законодавства здійснюються шляхом 

порівняння її з системою права (і навпаки). Таке 

одночасне дослідження даних правових явищ, 

зокрема, аналіз понять системи права і системи 

законодавства, їх співвідношення, взаємний 

вплив, аналіз системних зв’язків,  окремих еле-

ментів цих систем та тенденцій розвитку дає мо-

жливість більш маштабно дослідити особливості 
цих систем, встановити спільні та відмінні озна-

ки, розв’язати проблеми, які виникають в процесі 
систематизації законодавства вцілому та окре-

мих галузей законодавства. Проблеми співвід-

ношення цих двох систем в повній мірі стосу-

ються співвідношення системи фінансового пра-

ва та системи фінансового законодавства, а тому 

потребують дослідження на теоретичному рівні.  
Ступінь наукової розробки. В процесі до-

слідження проблем теорії фінансового права пи-

тання співвідношення системи фінансового пра-

ва та системи фінансового законодавства дослі-
джувалось такими науковцями, як 

П.С.Пацурківський та В.М.Вишновецький.  По-

рівняльним аналізом системи права та системи 

законодавства займались В.М.Баранов, А.І.Боби-

лєв, О.А.Красавчіков, О.Є.Мєшкова, Н.М.Оні-
щенко, П.С.Пацурківський, С.В.Полєніна, 

В.А.Сапун, А.Ф.Шебанов.  Даного питання у 

своїх працях торкались С.С.Алексєєв,  Д.А.Кері-
мов, В.П.Колесник, А.В.Кузьменко, Р.З.Лівшиць, 

В.С.Нерсесянц, О.Ф.Скакун, Ю.А.Тіхоміров, 

В.А.Толстік, В.Н. Хропанюк, В.Ф.Яковлєв та ін. 

Єдиний спільний висновок, якого притриму-

ється переважна більшість вітчизняних та зару-

біжних науковців, полягає в тому, що  “система 

права” і “система законодавства”  тісно взаємо-

пов’язані, але не тотожні самостійні категорії, 
та являють собою відповідно зміст і форму  од-

ної і тої ж сутності – права. В якій мірі дані сис-

теми нетотожні і в чому це проявляється, погля-

ди науковців розходяться, що і буде викладено в 

основній частині матеріалу дослідження. 

Мета статті. Автор ставить за мету проана-

лізувати ступінь наукової розробки даного пи-

тання; на основі порівняльного аналізу системи 

законодавства та системи права дослідити спів-

відношення системи фінансового законодавства 

та фінансового права. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Враховуючи той факт, що система фінансового 

законодавства і система фінансового права є 

структурними частинами систем більш високого 

рангу – системи законодавства та системи права 

відповідно, дослідження співідношення першої 
пари систем безумовно вимагає спочатку ви-

вчення  таких основних елементів правовї систе-

ми як системи законодавства та системи права. 

Особливу увагу привертають наступні аспекти 

порівняльного аналізу даних систем:  

1. Найголовніша особливість співвідношення 

права і законодавства – їх єдність. Тільки в єд-

ності право і законодавство виступають норма-

тивними елементами правової системи [24, 

c.12.]. “І право, і законодавство володіють функ-

ціональною єдністю, виступаючи як засіб  регу-

ляції та саморегуляції суспільних відносин” [20, 

c.5]. Відповідно, фінансове право в якості норма-

тивного компонента правової системи закріплю-

ється у системі діючого фінансового законодав-

ства; тільки в єдності фінансове право і фінансо-

ве законодавство виступають нормативним регу-

лятором фінансової діяльності держави.  

2. Загальновизнаним в науковій літературі 
стало твердження, що система права і система 

законодавства співвідносяться, як зміст і фо-

рма [4,c.9; 13,c.88; 15,c.236; 19,c.67; 32,c.292; 

33,c.15-16; 35,c.17]. Кожний предмет або явище 

має свій специфічний зміст і відповідну до нього 

форму, які володіють своїми особливостями 

зв’язку, співвідношенням та взаємозв’язком 

[7,c.173]. Це стосується і такого складного соціа-

льного утворення як право, формою якого є за-

конодавство. Однак, не зважаючи на домінуван-

ня даної точки зору серед науковців, зустріча-

ються і інші думки. Наприклад, професор 

Р.З.Лівшиць абсолютно не розмежовуючи такі 
якісно різні правові категорії як правова норма і 
нормативний акт розглядає “конституцію” [12, 

c.104], “закони”[12, c.105], “акти президента, 
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уряду, міністрів та інших органів”[12, c.106-107] як 

різні види правових норм, а систему законодавства 

як “систему всіх правових норм” [12, c.113]. При 

такому підході право і законодавство ототожню-

ється, що, на думку автора, не припустомо, оскіль-

ки система права і система законодавства хоча і 
виражають один феномен – право, але з різних 

сторін: внутрішньої та зовнішньої [4,c.9]. З цього 

приводу важливими є судження А.Ф.Шебанова, які 
викладені в праці “Форма права”: “Хоча логічно 

можна відокремлено уявити собі зміст права і його 

форму, в реальній дійсності вони не існують відо-

кремлено один від одного: безформенний зміст 

права так само немислимий, як і його беззмістовна 

форма. Зміст права має місце лише настільки, на 

скільки воно оформлене; тільки в єдності з визна-

ченою формою існує конкретний зміст даного пра-

ва [34, c.24-25]. Таким чином, фінансове законо-

давство являє собою сукупність юридичних форм 

(нормативних актів), в яких фінансові норми зна-

ходять своє вираження і закріплення.  

3. Право і законодавство відносяться до типу 

органічних систем, яким притаманні діалектичне 

співвідношення між їх структурою в цілому та 

елементами [25, c.10]. Система права і система 

законодавства мають різну внутрішню стру-
ктуру. На відміну від системи законодавства, 

якій харакетрна двомірна структура (ієрархічна і 
горизонтальна), система права містить тільки 

горизонтальну (галузеву) структуру. 

Однак, деякі науковці намагаються виділити 

і в системі права ієрархічну структуру. Так, на-

приклад, професор Р.З Лівшиць проводить на-

ступну класифікацію правових норм за юридич-

ною силою: “В системі правових норм основне 

місце належить конституції (основному зако-

ну)” [12, c.104]; “наступний щабель системи пра-

вових норм – норми законодавчих органів” [12, 

c.105]; “наступний щабель системи правових 

норм – норми органів управління”[12, c.106] і т.д. 

Звичайно, не можна не погодитись з тим, що но-

рми, які закріплені в конституції, є базовими для 

всіх інших правових норм, а закріплені в законах 

норми є вихідними для норм, що містяться у під-

законних нормативних актах. Але такого роду 

приорітет (“ієрархія”) правових норм зумовле-

ний нічим іншим як відповідною правовою фор-

мою (закон, указ, постанова і т.д.), в якій закріп-

лені ці норми. По суті, говорити про “юридичну 

силу” правової норми можна, тільки виходячи з 
юридичної сили нормативного акту, в якому ця 

норма розміщена. Саме шляхом розташування 

норми в нормативному актів “відбувається осна-

щення норм юридичною силою” [1,c.122]. А то-

му і класифікувати за юридичною силою потріб-

но не норми, а нормативно-правові акти (в зале-

жності від форми та органу, яким вони прийня-

ті). Як слушно зазначає В.А.Толстік: “Ієрархіч-

ність нормі права  надається її джерелом і нічим 

іншим”[29,c.19], тобто нормативним актом. От-

же, ієрархічною (вертикальною) структурою на 

відміну від системи законодавства, система права 

не володіє. Наведена позиція Р.З.Лівшиця пов’яза-

на із своєрідним праворозумінням науковця, його 

пропозицією відійти від нормативістського тракту-

вання права, відмовитись від системи права на ко-

ристь системи законодавства [11,c.51]. 

Розглядаючи систему фінансового права і си-

стему фінансового законодавства, можна зазна-

чити, що системі фінансового законодавства ха-

рактерна двомірна структура (ієрархічна і гори-

зонтальна), а система фінансового права містить 

тільки інституційну (горизонтальну) структуру. 

4. У системі права критерієм поділу на галу-

зі виступає предмет і метод правового регулю-

вання, у системі законодавства поділ на галузі  
відбувається тільки за предметною ознакою 

[4,c.10; 27,c.272]. Предметом фінансового права є 

суспільні відносини, що виникають, змінюються 

та припиняються у сфері фінансової діяльності 
держави [17,c.23].  Основним методом фінансо-

во-право-вого регулювання виступає метод вла-

дних приписів. За своєю структурою це органіч-

но цілісна система безперервного впливу на уча-

сників фінансов-правових відносин з метою реа-

лізації ними своїх функцій [30,c.44].  На відміну 

від фінансового права, нормативні акти фінансо-

вого законодавства об’єднанні тільки спільним 

предметом правового регулювання, який співпа-

дає з предметом фінансового права, оскільки фі-
нансові нормативні акти містять в собі норми 

фінансового права, а тому направлені на врегу-

лювання тих самих суспільних відносин (у сфері 
фінансової діяльності держави). 

5. Система права і система законодавства мі-
стять такі спільні структурні частини, як галузі 
та інститути. Відмінним в цих системах є пер-

винний елемент. Первинним елементом систе-

ми права є правова норма, системи законодавст-

ва - нормативно-правовий акт [4,c.94; 18,c.82 та 

ін.]. Відповідно, для системи фінансового права і 
системи фінансового законодавства спільними 

внутрішньогалузевими структурними частинами 

є інститути. Первинним елементом системи фі-
нансового права є фінансово-правова норма, у 

системі фінансового законодавства таким елеме-

нтом виступає нормативно-правовий акт.  
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Специфіка фінансово-правових норм зумов-

лена специфікою предмета фінансового права. Їх 

змістом є встановлення правил поведінки учас-

ників особливого виду суспільних відносин – 

фінансово-економічних відносин, тобто поведін-

ки, яка завжди пов’язана з державними грошо-

вими коштами [18,c.279]. Фінансово-правові но-

рми – це загальнообов’язкові приписи компетен-

тних органів державної влади та місцевого само-

врядування з приводу мобілізації, розподілу і 
використання коштів централізованих фондів, 

що виражені у категоричній формі й забезпечен-

ні силою державного примусу[17,c.40]. 

6. Особливо багато дискусій в юридичній лі-
тературі точиться навколо співвідношення об’єк-

тивного і суб’єктивного в праві та законодавст-

ві. Більшість науковців притримуються точки 

зору, що “система права формується об’єктивно, 

у відповідності з існуючими суспільними відно-

синами, а система законодавства створюється в 

результаті цілеспрямованої діяльності уповнова-

жених суб’єктів і тому включає суб’єктивний мо-

мент” [27, c.272] або “система права має об’єк-

тивний характер, а система законодавства – 

суб’єктивний і багато в чому залежить від волі за-

конодавця”[16, c.9] і т.д. Спільним в цих підходах є 

визнання системи права об’єктивно зумовленою, 

“первинною, а систему законодавства похідною, 

яка виникає на основі системи права” [4, c.9].  

На нашу думку,  визнання за системою права 

виключно об’єктивного характеру, а за системою 

законодавства суто суб’єктивного надто катего-

ричне. По-перше, суб’єктивність законодавства 

відносна, оскільки вона до певної міри детермі-
нована об’єктивними соціально-економічними 

умовами. Законодавство, з одного боку, є проду-

ктом свідомої діяльності людей, завдяки якій 

об’єктивно існуючий суспільний інтерес набуває 

правової форми, з другого, будується на незале-

жних від людини факторах (економічна і полі-
тична система, форма державного устрою та ін.) 

[5, c.3]. По-друге, об’ктивність системи права 

надто перебільшена. З цього приводу П.С.Па-

цурківський зазначає, що “позитивне право як 

обов’язкові, захищені державою норми поведін-

ки складається в єдину впорядковану систему 

(загальну галузеву чи інституціальну) не стихій-

но, а шляхом їх узагальнення на раціональній 

основі, за обов’язкової участі людей”[19, c.75].  

По-третє,  не тільки “структура системи пра-

ва здійснює суттєвий вплив на структуру форми 

права – законодавство”[2, c.11], але і навпаки – 

система законодавства впливає на систему права. 

Такий вплив проявляється в процесі формування 

нових галузей та інститутів права: накопичення 

законодавства при регулюванні певного кола сус-

пільних відносин висуває необхідність виділення 

нових структурних частин системи права [3, c.23].  

Отже, система фінансового законодавства - 

об'єктивно-суб'єктивна категорія. Це обумовлено 

тим, що будучи формою виразу фінансового 

права, фінансове законодавство будується як си-

стема в результаті правотворчої діяльності, на 

зміст якої, крім зовнішніх об'єктивних факторів, 

які в певній мірі визначають формування системи 

фінансового права, впливають і внутрішні фактори 

суб'єктивного порядку (воля законодавця). 

7. Для фінансового законодавства і фінансо-

вого права (як законодавства і права в цілому) не 

в одноковій мірі характерна така властивість як 

комплексність. Норми галузей права (на відміну 

від галузі законодавства) відрізняються високим 

ступенем однорідності предмета свого регулю-

вання [22, c.155]. Так, якщо система фінансового 

права складається з сукупності виключно фінан-

сових норм, то до складу системи фінансового 

законодавства входять нормативно-правові акти, 

які містять не тільки фінансові норми, але і нор-

ми інших галузей. В більшості своїй нормативно-

правові акти комплексні утворення. Таке поєд-

нання в одному нормативно-правовому акті різ-
ногалузевих норм явище не випадкове, а законо-

мірне і викликане різними організаційно-управ-

лінськими потребами держави.  Функціональну 

основу людського життя складають взаємозв’я-

зок та взаємозумовленість різних за своїм зміс-

том суспільних відносин [31, c.296]. В різні сфе-

ри людської діяльності, включаючи і фінансову,  

об’єктивно включаються багаточисельні різно-

види соціальних зв’язків. Не завжди можна знай-

ти таку ізольовану галузь суспільних відносин, 

де би існував один єдиний вид суспільних відно-

син, який би складав предмет регулювання даної 
галузі права (не належить до таких і фінансове 

право). Отже, наявність у системі фінансового за-

конодавства окрім фінансових норм і норм інших 

галузей зумовлено практичною необхідністю охо-

пити  правовим регулюванням весь спектр суспі-
льних відносин, які виникають в процесі мобіліза-

ції, розподілу і використання коштів централізова-

них та децентралізованих фондів. 

Однак наявність у системі фінансового зако-

нодавства „чужих” норм не означає, що дана га-

лузь комплексна. Довгий час в науковій літера-

турі точиться дискусія навколо існування ком-

плексних галузей права та законодавства. Не 

вдаючись до деталей цієї дискусії, автор в даній 

ситуації абсолютно згідний з С.В.Полєніною та 
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Ю.А.Тіхоміровим, на думку яких “важливим по-

казником перетворенням групи взаємопов’я-

заних “пограничних” інститутів в нову галузь 

права повинно слугувати поява нових, прита-

манних тільки даній групі інститутів понять та 

конструкцій, формування загальної частини, яка 

містить принципи та загальні основи, що поши-

рюються в однаковій мірі на всі регламентуємі ці-
єю галуззю відносини. Тобто, “сама природа галузі 
права як категорії соціальної дійсності виключає 

можливість існування комплексних галузей пра-

ва”[2, c.20]. Тому, сукупність правових норм, яких 

об’єднує спільний предмет та метод правового ре-

гулювання, системні зв’язки, спільні принципи і 
т.д. в результаті утворюють галузь; якщо сукуп-

ність правових норм такими ознаками не володіє – 

їй не можна присвоювати ранг галузі права.  

Автор підтримує точку зору О.В.Красавчико-

ва, що комплексні утворення не належать ні до 

комплексних галузей права, ні до комплексних 

галузей  законодавства, а “в кращому випадку 

функціональні нормативні масиви, окремим 

частинам яких (в силу мозаїчності предмета ре-

гулювання) притаманні різні методи правової 
регламентації” [9, c.70]. Ми погоджуємося з 
В.Б.Колесніком в тому, що “юридичні норми, які 
входять у комплексні утворення, залишаються за 

своїми висхідними моментами в головній струк-

турі, в основних галузях і на них поширюються 

загальні положення відповідних галузей” [8, c.7]. 

Тільки такі “комплексні утворення” не слід нази-

вати комплексними галузями, оскільки поняття 

“комплексна” (тобто поеднання чогось різного) і 
“галузь” (єдиний предмет і метод) – несуть в собі 
майже протилежні значення. “Прикметник – 

“копмлексна”  не повинен міняти суті іменника – 

“галузь”[9, c.65].  

Таким чином, система фінансового законо-

давства не володіє такою однорідністю норм, яка 

притаманна системі фінансового права. Різного 

роду вкраплення норм інших галузей у систему 

фінансового законодавства зумовлені організа-

ційно-управлінськими потребами, які виникають 

в процесі законотворчості, відображають необ-

хідні в сучасних умовах процеси інтеграції різ-
номанітних соціальних інститутів і носять функ-

ціональний характер. Прикладом „комплексного 

нормативного масиву” в системі фінансового 

законодавства є банківське законодавство. 

Висновок. В результаті проведеного порів-

няльного аналізу, система фінансового законо-

давства співвідноситься із системою фінансового 

права наступним чином: 1) Фінансове право і 
фінансове законодавство виступаючи норматив-

ним регулятором фінансової діяльності держави 

володіють функціональною єдністю; 2) Санкціо-

новані державою фінансово-правові нормативні 
акти відображають зміст фінансових норм і є 

єдиною формою виразу (джерелом) фінансового 

права; 3) На відміну від системи фінансового 

права, система фінансового законодавства має 

двомірну структуру: інституційну (координацій-

ні зв’язки між елементами) та ієрархічну (субор-

динаційні зв’язкиміж первинними елементами); 

4) Первинним елементом системи фінансового 

права є фінансова норма, системи фінансового 

законодавства – нормативно-правовий акт; 5) 

Система фінансового законодавства – це суб’єк-

тивно-об’єктивна науково-правова невидима аб-

стракція, яка виражає взаємозв’язок та єдність 

фінансових норм, є одним із факторів впливу на 

формування інституційної структури фінансово-

го законодавства. Система фінансового законо-

давства є видимою динамічною системою зовні-
шніх форм виразу фінансових норм, будова якої 
залежить як від правотворчої діяльності людей, 

так і від об’єктивно-зумовлених економічної та 

політичної систем. 
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ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА (ПРОЦЕСУ) ТА ЇХ СПЕЦИФІКА:  

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
 

Постановка проблеми. До числа актуальних 

теоретичних і практичних проблем конституцій-

ного судочинства (конституційного процесу) ці-
лком слушно в літературі відносять питання про 

основоположні ідеї, що пронизують увесь процес 

розгляду в Конституційному Суді України підві-
домчих йому справ. Дослідження цих висхідних 

теоретичних положень має величезне значення 

для всебічного аналізу елементів конституційно-

го судочинства, дозволить виділити особливості 
стадій конституційного судочинства, розібратися 

у багатьох нез’ясованих моментах. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Принципи конституційного судочинства в науці 
конституційного права по-різному формулюєть-

ся, з різних позицій аналізується вченими-дос-

лідниками проблеми (зокрема, у вітчизняній на-

уці: у працях Кельмана М.С.[13], Савенко М.Д. 

[24], Скоморохи В.Є [25], Тесленка М.В. [28], 

С.Шевчука [30]; в Російській Федерації – в моно-

графіях Є.Б. Абросимової [6], М.В. Вітрука [9], в 

колективній праці ”Судова влада”[27]; у Вірменії 
– у книзі Г.А.Шмавоняна [32] та ін.). Водночас 

вважаємо, що навіть у цих працях, в яких аналі-
зуються принципи конституційного судочинства, 

дослідники недостатню увагу приділяють дослі-
дженню специфіки принципів конституційного 

процесу. В запропонованій статті робиться спро-

ба заповнити цю прогалину вітчизняної консти-

туційно-правової науки. 

Мета статті полягає в тому, щоб проаналізу-

вати особливості прояву принципів конституцій-

ного судочинства в діяльності Конституційного 

Суду України та з’ясувати ті теоретичні і прак-

тичні питання, що виникають при цьому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Зазначимо, що практично усіма представниками 

наукової юридичної думки визнається теза про 

те величезне значення, що надається правовим 

принципам діяльності судових органів у справі 
забезпечення ефективної організації та діяльнос-

ті органів конституційної юрисдикції. Незважа-

ючи на таку одностайність у розумінні ролі та 

значення принципів правосуддя, зовсім проти-

лежне явище ми спостерігаємо при їх терміноло-

гічному визначенні. Нижче спробуємо окреслити 

основні підходи щодо дефініції принципів взага-

лі та принципів правосуддя зокрема. 

Відомий французький вчений-теоретик права 

Ж.Л.Бержель визначає принципи як “положення 

(правила) об’єктивного права (а не природного 

або ідеального права), які можуть виражатися, а 

можуть і не відбиватися в текстах, але (обов’яз-
ково) застосовуватися у судовій практиці та во-

лодіють удосталь загальним характером...”[8, 

с.168]. І далі, характеризуючи їх дефініцію, він 

пише : “На мові філософів принципами імену-

ються “системи положень директивного характе-

ру, яким підпорядковуються усі наступні проце-

дури...” Можна сказати, що саме загальний хара-

ктер принципів... дозволяє їх  виокремити від 

простих юридичних правил...Правило є узагаль-

ненням..., яке регулює тільки “ті або інші факти 

або акти” і, яке відповідає предмету. Принцип 

же, навпаки, постає як узагальнення, що перед-

бачає нескінчений ряд з’ясувань. Отже, ...прин-

ципи панують лише над позитивним правом, тоді 
як юридичні правила є... лише окремими випад-

ками їх застосування або винятками” [8, с.169-

170]. З міркувань відомого правознавця можна 

зробити у будь-якому разі висновок про те, що 

принципи – це правила, які слугують ідейного 

основою для об’єктивного права. 

У такому ракурсі безумовно, мають рацію ті 
теоретики правознавці, які принципи зводять до 

основоположних ідей, які є основою у виборі 
устрою і взаємовідносин органів судової влади, 

внутрішньої організації судових органів, порядку 
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їх діяльності тощо. Так, І.С. Назарова під прин-

ципами конституційного судочинства (кон-
ституційного процесу) розуміє основоположні 
ідеї, керівні засади, які лежать в основі регулю-

вання організації і діяльності Конституційного 

Суду, зумовлюють методи реалізації цілей кон-

ституційного процесу[19, с.31] В.Т.Маляренко, 

розглядаючи ширше це питання, стверджує, що 

принципи судочинства – це “керівні засади 

(ідеї), що стосуються завдань, засобів та способів 

здійснення судочинства”[18, с.129]. З нашої точ-

ки зору, найбільш аргументовану і адекватну 

змістові цього правового явища дефініцію понят-

тя принципів конституційного судочинства на-

водить С.Е.Несмеянова. Вона пише : “під теоре-

тичними принципами слід розуміти ідеї, сфор-

мульовані наукою в якості основи, закономірно-

сті, мети, до досягнення яких повинна домогтися 

практика. Принципи – це основні керівні засади, 

що виражають сутність і визначають зміст суспі-
льного явища, процесу. Вони визначають основ-

ні напрямки нормативного регулювання тієї або 

іншої правової сфери, отже, основні напрями її 
розвитку”[20, с.24]. 

Погоджуючись в основному з наведеними 

вище дефініціями терміну “принципи судочинст-

ва”, вважаємо за доцільне привернути увагу на 

деякі моменти. По-перше, як відомо, доктрина 

природного або належного правосуддя, належної 
правової процедури сформувались як нарівні 
прецедентів, так і на рівні наукової доктрини. До 

них відносяться такі максими, як “кожен має 

право на справедливий і швидкий суд”, “кожен 

має бути сповіщений про слухання справи”, “ко-

жен має право висловлюватися при розгляді його 

справи”, “ніхто не може бути суддею у своїй 

справі”. А сам термін “належна правова проце-

дура”, на думку Н.С. Крилової,  був проголоше-

ний у Великій Хартії вольностей (1215 р.) і в ста-

туті Едуарда ІІІ (1355 р.) [14, С.99-100]. По-

друге, в середині ХХ ст. ці уявлення отримали 

міжнародне визнання [12, с.436-438]. У 1948 р. 

уперше була зроблена спроба сформулювати 

універсальні принципи правосуддя. До тексту 

Загальної декларації прав людини були включені 
стаття 7, що проголошувала рівність усіх перед 

законом; ст. 8, що встановлювала право кожного 

на ефективний судовий захист, який здійснюєть-

ся компетентним судом, створеним на основі за-

кону, або право на доступ до правосуддя; стаття 

10, що декларувала право на незалежний і без-
сторонній і чесний суд; ст. ст. 9, 11, що містили 

додаткові гарантії прав людини у сфері діяльнос-

ті суду та правоохоронних органів. Ці принципи 

правосуддя були розвинуті та доповнені Міжна-

родним пактом  про громадянські і політичні права 

1966 р. (ст. ст. 6, 9-10, 14-16 та ін.), який зокрема 

встановив, що належним є доступ не до суду взага-

лі, а до незалежного і безстороннього суду, приро-

дним – існування права на  адвоката і право на пе-

регляд судового рішення [21, с.18-23; 36-44]. 

Вищевикладене дозволяє нам запропонувати 

власне визначення поняття принципів конститу-

ційного судочинства. На наш погляд, під прин-

ципами конституційного судочинства слід розу-

міти вироблені тривалою судовою практикою 

країн світу та обґрунтовані правознавчою нау-

кою загальні правила (ідеї, максимуми) здійснен-

ня належної природної процедури. Які закріплені 

в міжнародно-правових актах з прав людини, 

конституціях і спеціальних законах національних 

держав і, які застосовуються у практичній дія-

льності органів конституційної юрисдикції су-

часних держав. 

Виходячи з такої дефініції основних принци-

пів належної організації та діяльності судової 
влади в цілому, можна припускати, що їх перелі-
ки, включені в окремі конституційні тексти, є 

цілком різні за своїм змістом і обсягом, не зав-

жди формулюються безпосередньо, проте уявля-

ється можливим виділити декілька найважливі-
ших, тим чи іншим способом закріплених прак-

тично усіма конституціями сучасних держав. До 

їх числа в літературі, за загальним правилом, 

відносять: (1) незалежність судової влади (суду, 

суддів); (2) універсальність судового захисту або 

вільний доступ до правосуддя, що включає уяв-

лення про здійснення правосуддя тільки належ-

ними (законними) суддями і належними судами, 

наявність конституційної заборони на заснування 

надзвичайних або особливих судів, а також здій-

снення правосуддя у розумні строки; (3) публіч-

ність, гласність, доступність судової діяльнос-

ті; (4) рівноправність сторін і змагальність су-

дового процесу; (5) усність і безпосередність 

судового процесу; (6) мотивувальність судової 

діяльності; (7) участь народу в здійсненні право-

суддя; (8) колегіальність і одно осібність; (9) 

інші принципи [15, с.656-660; 10, с.386-387]. 

Конституція України 1996 р. у ст. 129 закріп-

лює такі основні засади судочинства: 1) закон-

ність; 2) рівність усіх учасників судового проце-

су перед законом і судом; 3) забезпечення дове-

деності вини; 4) змагальність сторін та свобода в 

наданні ними суду своїх доказів і у доведенні 
перед судом їх переконливості; 5) підтримання 

державного обвинувачення в суді прокурором; 6) 

забезпечення обвинуваченому захист; 7) глас-
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ність судового процесу та його повне фіксування 

технічними засобами; 8) забезпечення апеляцій-

ного та касаційного оскарження рішення суду, 

крім випадків, встановлених законом; 9) обов’яз-
ковість рішень суду [1, с.41-42]. Важливо при 

цьому вказати на ту обставину, що ця стаття Ос-

новного Закону України встановлює норму, згід-

но з якою “законом можуть бути визначені також 

інші засади судочинства в судах окремих судо-

вих юрисдикцій”. Тому має рацію В.Т.Малярен-

ко, який до засад судочинства відносить принци-

пи, що передбачені окремими законами (ЦПК 

України, КПК України, ГПК України, Законами 

України “Про прокуратуру (1991, з наступними 

змінами і доповненнями), “Про судоустрій Укра-

їни (2002 р.) та ін.), а саме: право на судовий за-

хист, публічність і правова допомога при вирі-
шенні справ у судах; вільна оцінка доказів, без-
посередність дослідження доказів; усність про-

цесу, колегіальний та одноособовий розгляд 

справ; недоторканність і незмінюваність суддів, 

суддівське самоврядування [18, с.129]. 

Основні принципи діяльності Конституцій-

ного Суду України проголошені у статті 4 Зако-

ну про Конституційний Суд України. Ними є: 

верховенство права, незалежність, колегіаль-

ність, рівноправність суддів, гласність, повнота і 
всебічність розгляду справ та обґрунтованість 

прийнятих ним рішень. Водночас Закон закріп-

лює й інші принципи: мову конституційного 

провадження, усність розгляду. Обов’язковість 

судових рішень тощо [3]. 

У літературі засади судочинства прийнято 

класифікувати за різними ознаками: 1) за дією у 

системі права: загальні, міжгалузеві, галузеві; 2) 

за формою нормативного закріплення: консти-

туційні (закріплені Конституцією) та інші (закрі-
плені в законодавстві про судоустрій); 3) за рол-

лю у регулюванні процесуально-правового стано-

вища суб’єктів правовідносин: ті, що визначають 

процесуально-правову діяльність суду та інших 

органів; і, ті, що визначають процесуальну дія-

льність  учасників процесу та інших осіб, які бе-

руть участь у судочинстві; 4) за предметом регу-

лювання:  організаційні (організації судоустрою і 
судочинства),  функціональні (засади процесуа-

льної діяльності),ті, що визначають зміст проце-

суальної діяльності (встановлення об’єктивної 
істини) і ті, що регулюють процесуальну форму 

виконання процесуальних дій [18, с.129]. 

Видається, що визначальним в організації та 

діяльності Конституційного Суду України є 

принцип законності. По-перше, він є універсаль-

ним і стосується не тільки судових органів, але і 

всіх державних органів, органів місцевого само-

врядування і посадових осіб України. Це виявля-

ється у низці положень чинного Основного За-

кону нашої держави. Так,  частина друга ст. 6 

Конституції містить припис, згідно з яким орга-

ни законодавчої, виконавчої та судової влади 

здійснюють свої повноваження у встановлених 

цією Конституцією межах і відповідно до законів 

України. Частина третя ст.  113 Конституції фік-

сує положення про те, що Кабінет Міністрів 

України у своїй діяльності керується Конститу-

цією і законами України. Стаття 123 Конституції 
прямо зазначає: “Організація і порядок діяльнос-

ті органів прокуратури України визначається за-

коном”. Нарешті, ст. 140 встановлює, що місцеве 

самоврядування самостійно вирішує питання мі-
сцевого значення в межах Конституції і законів 

України, а ст. 144 проголошує, що рішення орга-

нів місцевого самоврядування з мотивів їх невід-

повідності Конституції чи законам України зу-

пиняються у встановленому законом порядку з 
одночасним зверненням до суду. По-друге, слід 

констатувати, що стаття 129 чинної Конституції 
України не тільки фіксує положення про те, що 

“судді при здійсненні правосуддя незалежні і 
підкоряються лише закону”, а безпосередньо ви-

значає серед основних засад судочинства прин-

цип законності, вивівши його на перше місце 

серед інших. По-третє, не є доказовим аргу-

мент, який висувається окремими науковцями 

(наприклад, В.О.Кряжков), про те, що принцип 

законності не має відношення до органу консти-

туційної юрисдикції, оскільки його не названо в 

спеціальному законі про Конституційний Суд, і в 

силу того, що згаданий орган не покликаний під-

корятися законам, а перевіряти їх на  відповід-

ність Конституції [20, с.27]. На наш погляд, тут 

йдеться про конституційну законність – поняття, 

що вживається у конституційному праві у двох 

аспектах: 1) дотримання вимог і норм, які прямо 

містяться в конституції держави або випливають 

з неї; 2) дотримання всіх законів та інших норма-

тивних актів держави як загальна вимога. У та-

кому разі  термін “конституційне” підкреслює, 

що вимога законності завжди є конституційною 

за своєю сутністю, поскільки загальні передумо-

ви законності закладені в конституції держави і 
розвинуті у під конституційних актах [17, с.305]. 

По-четверте, окремі дослідники (зокрема, 

О.Г.Кушніренко) говорять про принцип верхо-

венства права, а не про принцип законності, мо-

тивуючи це тим, що “при прийнятті рішення 

Конституційний Суд України керується нормами 

Конституції України, яка закріплює ідеї справед-
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ливості” [16, с.431]. Гадаємо, що застосоване ав-

тором словосполучення “при прийнятті рішення 

Конституційний Суд України керується нормами 

Конституції України” якраз і  є визнанням прин-

ципа законності. Більш логічним у  даному випа-

дку було би посилання на ст. 4 Закону України 

“Про Конституційний Суд України”, де зафіксо-

вано, що діяльність цього органу ґрунтується в 

тому числі на принципі верховенства права. Ми 

тут не бачимо ніяких розходжень між відповід-

ними нормами Конституції та Закону про  Кон-

ституційний Суд України. Не встряваючи в дис-

кусію з цього приводу, привернемо увагу до 

співвідношення понять верховенство права і вер-

ховенство закону. Яке аналізує відомий вітчиз-
няний теоретик права П.М.Рабінович. Останній 

пише: “Принцип верховенства права не тотож-

ний принципу верховенства закону. Відмінність 

між ними пов’язана з  розбіжністю у розумінні 
права і закону. Принцип  верховенства закону є 

більш конкретним (курсив авт.). Панування за-

кону означає насамперед верховенство правового 

закону,  бо не кожний закон є саме таким. Відпо-

відність змісту закона праву є ще однією озна-

кою принципу верховенства права, важливим 

показником правової держави” [23, с.342]. 

Обґрунтуванню ролі і місця принципа закон-

ності в діяльності Конституційного Суду присвя-

тили свої  наукові пошуки чимало  відомих вче-

них-фахівців. На думку М.С.Строгович, закон-

ність – це точне і неухильне дотримання і вико-

нання законів. Він вважав, що на підставі верхо-

венства закона тільки його дотримання і вико-

нання складають зміст законності [26]. В.М.Чхік-

вадзе розглядав принцип законності через дві 
сфери: нормотворчості та виконання норм права. 

Єдність законності охоплює як законодавство, 

так і застосування права, а також перетворення в 

життя цього права [29, с.29]. М.В. Баглай і В.О. 

Туманов визначають законність як неухильне 

дотримання конституції і законів, а також вида-

них у відповідності з ними інших правових актів 

усіма органами державної влади, місцевого са-

моврядування, посадовими особами, громадяна-

ми та їх об’єднаннями [7, с.143-144].  

Вітчизняні теоретики права Ю.С. Шемшу-

ченко і С.В. Бобровник вказують на те, що за-

конність  постає у кількох вимірах: як принципи 

здійснення державою владних повноважень; як 

принцип поведінки фізичних осіб у сфері права; 

як принцип побудови системи нормативних ак-

тів (ієрархічність, відповідність законів і підза-

конних актів конституції держави); як режим 

соціально-політичного життя (вимога точного і 

неухильного виконання законів та заснованих на 

них підзаконних актів усіма суб’єктами права); 

як конституційний принцип [31, с.498-499].  Га-

даємо, що тільки єдність названих елементів у 

найбільш повній мірі визначає призначення 

принципа законності. Та і сам факт утворення 

Конституційного Суду України є важливим кро-

ком у забезпеченні режиму законності в державі, 
поскільки він покликаний слугувати гарантом 

“верховенства Конституції України як Основно-

го Закону держави на всій території України” (ст. 

2 Закону “Про Конституційний Суд України”). У 

випадку порушення Конституції України держа-

ва за допомогою діяльності органу конституцій-

ної юрисдикції забезпечує належний захист по-

рушених прав у встановленому законом порядку. 

Отже, принцип законності у конституційному 

судочинстві втілюється через усю діяльність 

Конституційного Суду України. 

Принцип незалежності суду і суддів Кон-

ституційного Суду України відноситься до числа 

основних принципів діяльності єдиного органу 

конституційної юрисдикції в Україні. Теоретич-

но він випливає з теорії розподілу влад: виокре-

млення за функціональною ознакою окремих гі-
лок влади з необхідністю викликає і їх незалежне 

здійснення. Тому, певна річ, він є висхідним 

принципом, який визначає становище суду і су-

часній державі. Найбільш повно він був сформу-

льований в уже згаданих нами Основних прин-

ципів, які торкаються судових органів, а також 

Європейській хартії про статус суддів,  прийня-

тої 10 липня 1998 року у Страсбурзі [22, с.148-

156; 29]. В Україні принцип незалежності судів і 
суддів проголошений як на конституційному (ст. 

ст. 6,124,126), так і на законодавчому рівні (на-

приклад, ст. 4 Закону України “Про Конститу-

ційний Суд України”). 

Зазначимо, що судова влада справді само-

стійна і незалежна у прийнятті своїх рішень. 

Адже ні органи законодавчої, на органи вико-

навчої влади не можуть справити вплив на орга-

ни судової влади, а виходить, і на Конституцій-

ний Суд України, не можуть прийняти рішення, 

що скасували би рішення Суду, не вправі здійс-

нювати дії, які тягнуть вторгнення в компетен-

цію органом конституційного контролю. Отже, 

самостійність у прийнятті рішень органами су-

дової влади говорить про їх незалежність від ор-

ганів державної влади. 

Стосовно суддів Конституційного Суду 

України, то принцип незалежності проявляється 

у двох формах. Зовнішня (об’єктивна) форма 

незалежності суддів Конституційного Суду за-
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кріплена у наступних положеннях: а) судді Кон-

ституційного Суду України не можуть належати 

до політичних партій та профспілок, мати пред-

ставницький мандат, брати участь у будь-якій 

політичній діяльності, обіймати будь-які оплачу-

вані посади, виконувати іншу оплачувану робо-

ту, крім наукової, викладацької та творчої (час-

тина 2 ст. 16 Закону “Про Конституційний Суд 

України”); б) ніхто не вправі втручатися в діяль-

ність суддів, давати їм будь-які вказівки у питан-

нях, що вивчаються або розглядаються в консти-

туційному суді. Навпаки, відповідно до частини 2 

ст.19 Закону “Про Конституційний Суд України”, 

його суддя має право потребувати від Верховної 
Ради України, Президента України, Прем’єр-

міністра України, Генерального прокурора Украї-
ни, суддів, органів державної влади, органів  влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, посадових осіб підприємств, 

установ, організацій усіх форм власності, політич-

них партій та інших об’єднань громадян, окремих 

громадян необхідні документи, матеріали та іншу 

інформацію з питань, що готуються до розгляду 

Колегією суддів Конституційного Суду України, 

Конституційним Судом України. 

Щодо внутрішньої форми суддівської неза-

лежності, то вона зумовлює суб’єктивну неза-

лежну позицію судді: а) має право публічно ви-

словлювати свою думку з питань, що стосуються 

провадження в Конституційному Суді України 

щодо тих справ, у яких прийнято рішення чи да-

но висновок (частина 4 ст. 19 Закону); б) право 

судді Конституційного Суду України на окрему 

думку, що гарантується ст. 64 Закону України 

”Про Конституційний Суд України”. 

Принцип рівноправності суддів, визначе-

ний у ст. 4  Закону “Про Конституційний Суд 

України” в якості одного з основних, не знайшов 

належної конкретизації у вітчизняній літературі. 
Тому є потреба звернутися до зарубіжного досві-
ду. Наприклад, німецькі дослідники Г.Рьоллеке, 

В.Гек та В.Льовер вбачають рівноправність суд-

дів Федерального Конституційного Суду у відсу-

тності взаємозаміни: “В принципі вони не мо-

жуть взаємо замінюватися і повністю є рівнопра-

вними”, а також у можливості доводити до відо-

ма громадськості свою окрему думку після при-

йняття рішення судом та брати участь в управ-

лінні Федеральним Конституційним Судом за 

певною внутрішньою ієрархією [11, с.278]. Ро-

сійський автор М.В.Вітрук вважає рівність прав 

суддів поряд з можливістю вирішення справ на 

основі внутрішнього переконання судді, його 

об’єктивністю та неупередженістю, особистими 

якостями як громадянина – гарантіями незалеж-

ності суддів[9, с.86]. 

На нашу думку, український законодавець, 

визначивши рівноправність суддів основним 

принципом діяльності Конституційного Суду 

України, мав на меті користування суддями рів-

ними правами, включаючи право вирішального 

голосу з усіх питань, які розглядаються Судом, 

гарантіями, а також їх рівні обов’язки. У своїй 

сукупності всі ці елементи мають забезпечити 

незалежне і усталене становище суддів. 

Звичайно, Конституційний Суд України здій-

снює свою діяльність і на основі інших принци-

пів, зокрема: принципу усної форми судового 

розгляду – всі учасники конституційного прова-

дження мають можливість виступити перед Су-

дом, надати пояснення і докази, висловити свої 
думки безпосередньо, в усній формі. Всі надані у 

справі докази підлягають дослідженню і обгово-

ренню. Усна форма не виключає необхідності 
надання письмових доказів, письмового фіксу-

вання процесу та оформлення результатів роз-
гляду справ;  

принцип мови судочинства – згідно із стат-

тею 10 Конституції України державною мовою в 

Україні є українська мова. Це означає, що діяль-

ність органів державної влади здійснюється 

українською мовою. Виходячи з конституційних 

положень, стаття 56 Закону України “Про Кон-

ституційний Суд України” встановила, що про-

вадження в суді ведеться державною мовою. 

Учасники конституційного провадження, які не 

володіють державною мовою мають право кори-

стуватися послугами перекладача. Переклад під 

час розгляду справи забезпечується Судом за ра-

хунок власних коштів. Про свої наміри користу-

ватися послугами перекладача учасники консти-

туційного провадження мають своєчасно повід-

омити Конституційний Суд України. Переклада-

чем не може бути суддя цього Суду; 

принципу змагальності і рівності в правах 
сторін – незбіг, суперечливість інтересів сторін і 
процесуальне рівноправ’я обумовлюють змага-

льний характер їх участі у процесі. Проте змага-

льність у конституційному судочинстві має свої 
особливості. Зокрема, до таких слід віднести 

справи, у яких відсутній спір між сторонами 

(звернення щодо офіційного тлумачення чи по-

дання Верховного Суду України стосовно кон-

ституційності закону); 

принципу безпосередності дослідженні до-
казів – принцип безпосередності в дослідженні 
доказів є основоположним правилом будь-якого 

судочинства, яке зобов’язує суддів, що беруть 
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участь у справі, особисто дослідити в судовому 

засіданні усі надані докази. Хоча цей принцип не 

знайшов законодавчого закріплення, але виходя-

чи з ряду вимог щодо порядку ведення засідань у 

Конституційному Суді (наявність кворуму, об-

ґрунтування рішення тільки на тих матеріалах, 

що належним чином були заслухані та дослідже-

ні в ході засідання, право сторін дати пояснення 

по суті звернення чи подання і навести правові 
аргументи на підтримку своєї позиції, постанов-

лення рішення суддями, які брали участь у роз-
гляді справи тощо) належить визнати наявність 

принципу безпосередності і в конституційному 

судочинстві; 
принципу процесуальної економії – прин-

цип процесуальної економії дає змогу скоротити 

час розгляду справи за рахунок відмови від до-

слідження тих документів, які є на руках у сто-

рін, об’єднання справ. Так, у справі про внесення 

змін до статей 76, 78, 80, 81, 82 та інших Консти-

туції України Конституційний Суд України кон-

статував ідентичність пропонованих змін до ряду 

статей Конституції змінам, що містилися в уже 

розглянутому законопроекті, на який Конститу-

ційним Судом України 5 листопада 2003 року 

надано Висновок щодо відповідності його вимо-

гам статей 157, 158 Конституції України (п.3 мо-

тивувальної частини) [4, с.289-312]. Але Суд 

змушений був повторювати аргументи попере-

днього Висновку і в останньому рішенні. Вважа-

ємо, що з метою прискорення процесу, керую-

чись принципом процесуальної економії, в час-

тині збігу законопроектів та наявності в цій час-

тині Висновку Суду з тих же питань – прова-

дження у справі належало закрити, а розглянути 

лише щодо розділу “Прикінцеві положення, які 
стосують змін до Конституції України” яким 

лише й різняться обидва законопроекти. 

Хоча даний принцип не віднесено до основ-

них у діяльності органів конституційної юрисди-

кції ні Конституцією України, ні Законом Украї-
ни “Про Конституційний Суд України”, проте 

сам законодавець реалізував його у статті 58 За-

кону стосовно об’єднання конституційних про-

ваджень у разі надходження кількох конститу-

ційних подань, конституційних звернень, що 

стосуються того самого питання. 

Випадків об’єднань звернень багато. При-

кладом може бути справа щодо строків перебу-

вання на посту Президента України, у якій з кон-

ституційними поданнями про офіційне тлума-

чення положення частини 3 статті 103 Конститу-

ції України звернулися 53 і 47 народних депута-

тів України. Оскільки питання стосувалися одного 

предмета тлумачення (питання) колегія суддів 

Конституційного Суду України відкрила прова-

дження у справах і об’єднала їх для розгляду в од-

не конституційного провадження [5, с.327-311]. 

Об’єднання конституційного провадження 

може мати місце лише у разі, якщо жодна із 
справ не розглядалась по суті. Якщо ж розгляд 

хоч однієї із справ уже розпочато, провадження в 

інших справах, що стосуються того ж предмета, 

не повинно здійснюватися. 

Висновки. В результаті проведеного дослі-
дження можна стверджувати, що підвищення 

авторитету Конституційного Суду України, його 

ролі у захисті прав і свобод людини і громадяни-

на тісно поєднано з проголошенням і реалізацією 

зазначених демократичних принципів правосуд-

дя, які сприяють виконанню завдань, що стоять 

перед Судом. З урахуванням наведеного було б 

доцільно в самій Конституції України закріпити 

принципи здійснення конституційного правосуддя. 
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ВИБОРИ ЯК ФОРМА НАРОДОВЛАДДЯ В АСПЕКТІ МІЖНАРОДНИХ  

ВИБОРЧИХ СТАНДАРТІВ 

 
Постановка проблеми дослідження. Фор-

мування сучасного виборчого законодавства в 

Україні, в інших країнах СНД, у тому числі по 

виборах до парламентів цих країн, відбувається 

під впливом міжнародних виборчих стандартів, які 
виступають в якості політико-правового фактора, 

зразка, що визначає демократичну спрямованість 

національного виборчого законодавства. Тому, 

розглядаючи чинники, які впливають на це законо-

давство, не можна оминути ці стандарти. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Не-

зважаючи на наявність у конституційно-правовій 

літературі величезного масиву публікацій з пи-

тань виборчої проблематики, окреслена пробле-

ма залишається малодосліджуваною у вітчизня-

ній літературі. Аналіз історіографії проблеми 

засвідчує, що питання міжнародних виборчих 

стандартів, їх втілення в національне виборче 

законодавство найбільш ґрунтовно аналізуються 

в російській конституційно-правовій літературі 
[5; 6]. Натомість у вітчизняній юридичній літера-

турі більш докладно висвітлюються питання ім-

плементації міжнародних норм до національної 
правової системи [12; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 25]. 

Однак комплексного аналізу виборчого законо-

давства України, практики його реалізації в ас-

пекті міжнародних виборчих стандартів в Украї-
ні до цього часу не здійснено. 

Мета статті полягає у тому, щоб розглянути 

процес становлення виборчого законодавства в 

Україні, в інших країнах СНД в аспекті міжнаро-

дних виборчих стандартів в умовах формування 

правової державності і проведення конституцій-

ної реформи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Насамперед, є об’єктивна необхідність в уточ-

ненні того, що розуміти під терміном “міжнаро-

дні стандарти”. Зазначимо, що у науковій літе-

ратурі під міжнародними стандартами прийня-

то  розуміти усі міжнародні норми в галузі прав і 

свобод особи. Цим терміном охоплюються до-

сить різнорідні норми, такі як правила міжнаро-

дних договорів, резолюції міжнародних органі-
зацій, політичних домовленостей типу Гельсін-

ського заключного акта, документів Віденської і 

Копенгагенської зустрічей, міжнародні звичаї [24, 

с.31]. Спираючись на це визначення, О.А.Вєш-

няков цілком слушно вважає, що міжнародні стан-

дарти у галузі прав людини, які стосуються вільних 

і справедливих виборів, можна вважати міжнарод-

ними виборчими стандартами [15, с.126]. 

Водночас ці стандарти, будучи за своєю сут-

ністю міжнародними нормами, можуть бути як 

універсальними, так і регіональними. Специфіка 

останніх полягає в тому, що вони більш конкрет-

ні і розгорнуті, оскільки випливають із традицій, 

особливостей цивілізаційного порядку, рівня 

розвитку будь-якої групи країн, а не всієї світо-

вої спільноти. Однак, як нам видається, у будь-

якому разі регіональні стандарти повинні мати ме-

жу, нижче якої вони не можуть опускатися. В якос-

ті такої виступають певні мінімальні вимоги, до-

тримуватися яких повинні всі держави. 

В 1993 р. приймається Закон України “Про 

міжнародні договори України”, в якому сказано, 

що “міжнародні договори України підлягають 

неухильному дотриманню Україно. Відповідно 

до норм міжнародного права” (п.1 ст.12). А в п.2 

ст. 17 цього Закону закріплено: “Якщо міжнаро-

дним договором України, укладання якого відбу-

лось у формі закону, встановлено інші правила, 

ніж ті, що передбачені законодавством України, 

то застосовуються правила міжнародного дого-

вору України”[6]. У даний час діє Конституція 

України 1996 р., в якій у частині першій ст. 9 

встановлено, що чинні Міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного зако-

нодавства України [1]. Отже, частина норм між-

народного права  інкорпорується у національне 

законодавство України. Це стосується і норм, які 
торкаються прав і свобод людини і громадянина.  

При цьому у випадку колізії норм, що містяться 

в них, із правилами, встановленими внутрішнім 

правом України, норми цих договорів мають 

пріоритет над нормами внутрішнього права. 

Головні джерела міжнародних виборчих ста-

ндартів – це такі міжнародно-правові акти, якими 

є: Загальна декларація прав людини від 10 груд-

ня 1948 р. [7, с.18-23], Міжнародний пакт про 
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громадянські і політичні права 1966 р. [7, с.36-

57], Конвенція про ліквідацію всіх форм дискри-

мінації щодо жінок від 18 грудня 1979 р. [7, 

с.109-122], Міжнародна конвенція про ліквідацію 

всіх форм расової дискримінації від 25 грудня 

1965 р.[7, с.74-88]. В останніх двох документах, 

розроблених під егідою ООН основна увага 

спрямована на недопущенні дискримінації жінок 

при участі їх у виборах та усіх осіб за ознаками 

раси, кольору шкіри, родового, національного та 

етнічного походження з  метою здійснення на 

рівних засадах прав людини та основних свобод 

у політичній чи будь-яких інших галузях суспі-
льного життя. В іншому документі – Конвенції 
про політичні права жінок (ст. ст. 1 і 2)  зазначе-

но: “Жінкам належить право голосувати на всіх 

виборах на рівних з чоловіками умовах, без будь-

якої дискримінації, у всі встановлені національ-

ним законодавством установи, вимагаючи публі-
чних виборів”[4, с.256-264].     

Регіональні міжнародні виборчі стандарти 

встановлюються Протоколом до  конвенції про 

захист  прав людини та основних свобод від 20 

березня 1952 р. [5, с.375], а також у документах, 

прийнятих  Нарадою з безпеки і співробітництва 

в Європі (НБРЄ). Наприклад, в сьомому пункті 
«Документу Копенгагенської наради Конферен-

ції по людському виміру НБРЄ», прийнятого 29 

липня 1990 р., в доповненнях до універсальних 

виборчих стандартів, зокрема, записано, що ро-

зумна періодичність виборів повинна встанов-

люватися законом; підрахунок голосів має бути 

чесним і офіційні результати опубліковані; закон 

і державна політика повинні забезпечувати про-

ведення виборів в атмосфері свободи і чесності, 
безпосереднього доступу до засобів масової ін-

формації всіх політичних угруповань і окремих 

осіб, які беруть участь у політичному процесі; 
повинні створюватися належні умови для діяль-

ності політичних партій та їх рівності перед за-

коном і органами влади. Хоча документи НБРЄ 

мають політичний характер і нібито не є джере-

лом міжнародного права, але, з іншого боку, 

оскільки керівники держав – учасниць НБРЄ не-

одноразово заявляли, що досягненні домовлено-

сті підлягають безумовному втіленню в життя, і 
отже, вони мають юридичний відтінок з відпові-
дними політико-правовими наслідками. 

Аналіз вищезгаданих джерел міжнародного 

права дозволяє дослідникам цієї проблеми зро-

бити висновок про те, що міжнародні виборчі 
стандарти – це “зобов’язання держав не тільки 

надавати особам, які знаходяться під їх юрисди-

кцією, будь-яких певних прав і свобод на участь 

у вільних справедливих справжніх і періодичних 

виборах, але й не зазіхати на такі права і свобо-

ди, а також вживати відповідні заходи щодо їх 

реалізації. У виняткових випадках припускають-

ся ті чи інші обмеження цих прав і свобод, які 
застерігаються в окремих стандартах” [15, с.133]. 

У цьому ракурсі вважаємо за доцільне під-

креслити, що основним концептуальним орієн-

тиром для вітчизняної конституційної теорії та 

практики у сфері здійснення прямого народо-

владдя мають стати вироблені світовою доктри-

ною й апробовані практикою  демократичних 

держав світу міжнародні виборчі стандарти. 

В літературі до основних елементів системи 

виборів, які позначають контури певної “ідеаль-

ної” моделі їх реалізації в контексті здійснення 

народовладдя, зокрема, відносять 1) використан-

ня різнобічних моделей організації виборів;       

2) об'єднання виборчих механізмів місцевого і 
національного рівнів при формуванні депутатсь-

кого корпусу вищого органу влади; 3) намагання 

адекватно врахувати інтереси відокремлених тери-

торіальних одиниць і національних меншин; 4) 

зміну співвідношення механізмів прямих і опосе-

редкованих виборів на користь перших; 5) розши-

рення складу виборчого корпусу [25, с. 32]. 

У міжнародних документах у галузі захисту 

прав людини, а останнім часом і в побуті, усе 

частіше використовується термін “вільні та 

справедливі вибори”. Природно виникає питання: 

яким міжнародним стандартам і критеріям пови-

нні відповідати вільні та справедливі вибори? 

Відповідь на це непросте запитання можна дати, 

тільки проаналізувавши доктринальні погляди 

вчених та відповідного виборчого законодавства 

демократичних країн світу. Ми дотримуємось 

поглядів тих учених, які вважають, що для про-

ведення вільних і справедливих виборів насам-

перед необхідно забезпечити досягнення декіль-

кох обов’язкових передумов. По-перше, підгото-

вка і проведення вільних виборів неможливі без 
установлення норм, що закріплюють такі права, 

як право на свободу думок; право на свободу 

слова; право на свободу інформації; право на 

свободу зборів і асоціацій; право на таємне голо-

сування. По-друге, політична пропаганда, заходи, 

у тому числі й інформаційні, з підготовки виборців 

до виборів, політичні мітинги і збори, а також ор-

ганізації прихильників різних партій, механізм та-

ємного голосування – всі ці елементи, притаманні 
виборам, і для того, щоб вибори були вільними, 

кожен з цих елементів повинен функціонувати без 
необґрунтованого втручання. По-третє, підсумко-

вим показником того, чи є вибори вільними, це те, 
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наскільки вони сприяють найповнішому виражен-

ню політичної волі народу. Саме ця воля, відповід-

но до ст. 21 Загальної декларації прав людини, є 

основою влади уряду [15, с.133]. 

Міжнародні стандарти, які створюють умови 

для проведення справедливих виборів, в узагаль-

неному вигляді такі: а) загальне, рівне, пряме 

виборче право при таємному голосуванні; б) до-

пустимість встановлення демократичних обме-

жень на реалізацію активного і пасивного вибор-

чого права; в) розгляд волевиявлення виборця як 

його громадянського права, а в деяких випадках, 

і як громадянського обов'язку; г) забезпечення 

пропорційного представництва інтересів різних 

соціальних прошарків; д) рівність шансів і зма-

гальність кандидатів на всіх етапах виборчої ка-

мпанії; е) створення умов для обміркованого ви-

бору між альтернативними кандидатами; є) юри-

дична відповідальність будь-якого суб'єкта вибо-

рчого процесу за порушення законодавства про 

вибори; ж) незалежність від владних структур 

процесу формування виборчих комісій, відкри-

тість і підконтрольність їх діяльності на всіх ета-

пах представниками громадсько-політичних фо-

рмувань [25, с. 33]. 

У відповідності з міжнародними стандартами 

вибори повинні проводитися періодично, про що 

зазначається як у Загальній декларації прав лю-

дини (п. 3 ст. 21), так і Міжнародному пакті про 

громадянські й політичні права (п. «в» ст. 25). Це 

досить важливе положення, оскільки одноразові 
вибори недостатні для забезпечення стабільного 

демократичного розвитку держави. Воно особ-

ливо актуальне при переході держави і суспільс-

тва від тоталітарного до демократичного полі-
тичного режиму або коли держава стає незалеж-

ною.  Можна стверджувати, що сьогодні консти-

туції країн СНД, включаючи й України, як пра-

вило, фіксують положення про періодичність 

проведення виборів, зокрема до національних 

парламентів.  

У міжнародних документах не встановлю-

ються конкретні строки періодичного проведен-

ня виборів. Це визначається національним зако-

нодавством. Але цю періодичність, особливо 

щодо парламентів, потрібно визначати, виходячи 

з того, що влада уряду повинна оновлюватися і 
постійно відображати волю народу. Крім того, 

періодичність установлює закон, а не будь-який 

інший акт, як це було за радянських часів, особ-

ливо на першому його етапі. Порушення пері-
одичності виборів, перенесення запланованих 

законом виборів є порушенням міжнародних ви-

борчих стандартів.  

Іноді трапляються ситуації, коли вибори не-

можливо провести. Це стосується воєнного або 

надзвичайного стану. При цьому держава повин-

на мати законодавство, яке чітко визначає умови, 

порядок уведення надзвичайного стану. В Законі 
України «Про правовий режим надзвичайного 

стану» вказується, що при уведенні такого стану 

повноваження Верховної Ради України продов-

жуються до дня першого засідання першої сесії 
парламенту, обраного після скасування надзви-

чайного стану (ч. 4 ст. 12). Міжнародне співтова-

риство виходить з того, що обмеження прав і сво-

бод з уведенням надзвичайного чи воєнного стану 

повинно розглядатися як несумісне з проведенням 

вільних і справедливих виборів. 

Вибори повинні бути також вільними і спра-

ведливими. Це теж міжнародний виборчий стан-

дарт, якого в національному законодавстві, в то-

му числі й щодо виборів до парламентів, дотри-

муються країни СНД. Це знаходить, насамперед, 

втілення в конституціях і сучасному виборчому 

законодавстві. Так, у ч. 2 ст. 71 Конституції 
України закріплюється, що виборцям гаранту-

ється вільне волевиявлення. У виборчому зако-

нодавстві більш детально розкривається цей 

принцип. У ньому встановлюється, що вибори 

депутатів є вільними і виборцям забезпечується 

умова для вільного формування своєї волі та її 
вільного виявлення при голосуванні, що застосу-

вання насильства, погроз, обману, підкупу чи 

будь-яких інших дій, що перешкоджають віль-

ному формуванню та вільному виявленню волі 
виборця, забороняється. Але свободу виборів не 

можна розглядати лише у вузькому аспекті, тоб-

то тільки як право громадянина брати чи не бра-

ти участь у виборах. Якщо стати на таку пози-

цію, можна зробити висновок, що в тих західних 

країнах, де встановлюється покарання за не-

участь у виборах, порушується принцип свободи 

виборів, і навпаки, «вершиною» свободи є поря-

док, за якого громадяни, які мають право голосу, 

повинні самі заявити про себе як виборці, тобто 

зареєструватися як такі. Свобода виборів має бути 

не тільки законодавчим закріпленням права грома-

дянина брати чи не брати участь у виборах, а за-

безпечена всією системою демократичних відно-

син, основними учасниками яких є виборці, канди-

дати в депутати, органи, що приймають рішення 

про їх проведення та їх організують, засоби масо-

вої інформації, політичні партії та їх блоки тощо. 

Забезпечення такого міжнародного виборчо-

го стандарту, як вільні та справедливі вибори, в 

значній мірі зумовлюється якістю виборчого за-

конодавства. Суттєве значення має, зокрема, ви-
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мога до законодавства по виборах, особливо що-

до форм і методів передвиборної агітації, які від-

повідали би міжнародним стандартам стосовно 

свободи думки. Право на свободу думки, свобо-

ду слова і свободу інформації закріплено в ст. 19 

Міжнародного пакту про громадянські й полі-
тичні права, в якій записано, що кожна людина 

має право безперешкодно дотримуватися своїх 

поглядів, на вільний вираз своєї думки. Разом з 
цим використання цих прав вимагає від особи і 
відповідних обов'язків. Реалізація прав не пови-

нна вести до приниження прав і репутації інших 

осіб, до порушення державної безпеки і громад-

ського порядку. В ст. 22 цього Міжнародного 

пакту встановлюється також право на свободу 

асоціації. Проте це право має свої обмеження, які 
необхідні в демократичному суспільстві. Їх зміст 

відносно виборчої кампанії полягає в тому, щоб 

у період проведення виборів політичне середо-

вище було вільне від сил, які намагаються тисну-

ти на виборців, залякувати їх, порушувати осно-

вні права певної групи громадян. Ці положення 

досить важливі з погляду методів проведення 

передвиборчої агітації. Ч. 1 ст. 51 Закону «Про 

вибори народних депутатів України» встанов-

лює, що передвиборна агітація може здійснюва-

тись у будь-яких формах і будь-якими засобами, 

що не суперечать Конституції і законам України. 

Але нерідко ця агітація ведеться за межами мо-

ралі й закону, про що свідчить не тільки практи-

ка України, а й інших країн СНД. 

Право на свободу слова, зборів і асоціацій 

встановлено ст.ст. 21 і 22 Міжнародного пакту 

про громадянські й політичні права. Для того, 

щоб положення ст. 21 розповсюджувалися на те 

чи інше зібрання, воно повинно бути мирним. 

Але будь-які обмеження права проводити збори 

не можуть виходити за межі необхідності захис-

ту важливих суспільних інтересів. Міжнародне 

співтовариство, встановлюючи право на свободу 

зборів, виходить з того, що публічні збори скла-

дають невід'ємну частину процесу виборів і за-

безпечують ефективний механізм розповсю-

дження політичної інформації. Важливо, щоб ці 
збори проводилися в межах закону. Виборча 

практика свідчить, що нерідко команди опонен-

тів намагаються зірвати відповідному кандидату 

в депутати виборчі збори, або ж знаходяться 

штучні причини, щоб не надати кандидату при-

міщення для зустрічі з виборцями. Це мало місце 

і на виборах до парламенту України в березні 2002 

року. Така практика йде всупереч міжнародним 

виборчим стандартам і діючому в країнах СНД 

законодавству по виборам до їх парламентів. 

У конституціях країн СНД, в їх виборчих за-

конах чітко встановлюється, що голосування на 

виборах повинно бути таємним, що є одним із 
основоположних виборчих стандартів, який ха-

рактеризує демократизм політичної системи кра-

їни. В основі вимоги щодо проведення виборів 

шляхом таємного голосування знаходиться ст. 21 

Загальної декларації прав людини, яка встанов-

лює, що «вибори повинні проводитися шляхом 

таємного голосування або ж з допомогою інших 

рівнозначних форм, що забезпечують свободу 

голосування». В ст. 25 Міжнародного пакту про 

громадянські й політичні права закріплюється, 

що вибори повинні проводитися «при таємному 

голосуванні». А в ст. 3 Протоколу № 1 до Євро-

пейської конвенції про захист прав і основних 

свобод фіксується обов'язок держави проводити 

вільні вибори «шляхом таємного голосування в 

таких умовах, які забезпечують волевиявлення 

народу у виборі законодавчої влади». У ч. 3 ст. 

21 Загальної декларації прав людини встановле-

но, що вибори «повинні проводитися при загаль-

ному і рівному виборчому праві». Це міжнарод-

ний виборчий стандарт, який чітко закріплений 

на рівні конституцій і у виборчих законах країн 

СНД. Ця норма припускає, що всі громадяни, 

незалежно від статі, раси, мови, соціального і 
майнового положення, фаху, освіти, політичних, 

релігійних переконань мають право голосу і пра-

во бути обраними. Цьому загальному положенню 

не суперечить той факт, що виборцю висувають-

ся вимоги: він повинен досягти відповідного ві-
ку, бути громадянином даної країни, мати місце 

проживання, бути психічно здоровим, володіти 

громадянськими правами. 

Принцип рівного виборчого права, який 

знайшов ґрунтовне закріплення на рівні консти-

туційного і поточного законодавства в Україні та 

в інших країнах СНД, забезпечується наявністю 

у кожного виборця тієї ж кількості голосів, як й 

іншого виборця. Мова йде про те, що голоси 

всіх, хто бере участь у виборах, мають однакову 

вагу незалежно від майнового положення, рівня 

освіти, релігійної або расової приналежності, 
статі чи політичних поглядів, того, хто голосує. 

При реалізації цієї норми під час визначення меж 

виборчих округів і складанні списків виборців 

неприпустимі дії, спрямовані на обмеження в 

участі у виборах окремих осіб, груп або геогра-

фічних районів. При цьому необхідно враховува-

ти Резолюцію, прийняту на чотирнадцятій сесії 
Підкомісії ООН з попередження дискримінації і 
захисту меншин, яка акцентувала увагу на тому, 

щоб національне законодавство не містило дис-
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кримінаційних положень. У Резолюції наголо-

шувалося, що в законодавстві повинно бути аде-

кватне представництво будь-якої складової ча-

стини населення країни, яка через політичні, 
економічні, релігійні, соціальні, історичні або 

культурні умови позбавлена можливості корис-

туватися рівними з рештою населення положен-

нями відносно політичних прав. 

Але це не означає механічного або суто полі-
тичного підходу до цієї проблеми. Ми вже акце-

нтували увагу на тому, що встановлення в Укра-

їні – 3-відсоткового, а в Росії – 5-відсоткового 

бар'єру проходження політичних партій до роз-
поділу місць у парламенті веде до того, що знач-

на кількість голосів виборців, які голосували за 

інші партії, дістається партіям-переможцям. 

Парламентарії країн СНД при розробці зако-

нодавства по виборах до парламентів орієнту-

ються на міжнародні виборчі стандарти, що по-

зитивно відбивається на практиці проведення 

виборів. Водночас самі стандарти під впливом 

різних чинників змінюються, збагачуються, мо-

дифікуються. Це стосується і регіональних вибо-

рчих стандартів. Але практика застосування за-

конодавства не завжди відповідає міжнародним і 
регіональним виборчим стандартам, що зумов-

люється цілим комплексом факторів, у тому чис-

лі низьким рівнем правової культури виборців, 

організаторів виборів, застосуванням так званого 

«адміністративного ресурсу», «брудних» вибор-

чих технологій, недоліками у врегулюванні де-

яких стадій виборчого процесу тощо. 

Аналізуючи вплив міжнародних виборчих 

стандартів на парламентських виборах у країнах 

СНД, вважаємо за необхідне підкреслити, що, на 

жаль, самі ці стандарти не втілені в конкретному 

єдиному міжнародно-правовому документі. Дер-

жави СНД особливо зацікавлені в тому, щоб та-

кий документ був, оскільки ці країни нерідко 

звинувачуються в тому, що вибори, в тому числі 
парламентські, не завжди проводяться демократи-

чно, забуваючи про те, що і в державах з усталени-

ми демократичними традиціями порушень досить 

багато. Тому є всі підстави прийняти Конвенцію 

про єдині виборчі стандарти на рівні Парламентсь-

кої Асамблеї Ради Європи. Про це заявив в березні 
2002р. на семінарі для регіональних ЗМІ колишній 

голова Центральної виборчої комісії М.М. Рябець. 

Це б дало змогу привести до спільного знаменника 

подвійні стандарти при оцінці фактів, явищ у різ-
них країнах у залежності від відношення міжнаро-

дного співтовариства до цих держав. 

Висновки. Аналіз конституційного і поточ-

ного законодавства по виборах до парламентів 

країн СНД дає підстави зробити висновки, що це 

законодавство в цілому відповідає міжнародним 

і європейським виборчим стандартам. Уся його 

ідеологія спрямована на ці стандарти, що зумов-

лено цілою низкою об'єктивних і суб'єктивних 

факторів. Позитивним чинником впровадження у 

виборче законодавство країн СНД міжнародних 

виборчих стандартів є: демократизація політико-

правових процесів; намагання законодавця реа-

льно втілити на практиці конституційний прин-

цип народовладдя в нових соціальних умовах, 

вплив світових і європейських цінностей на ста-

новлення в країнах СНД демократичної політич-

ної системи і нового світогляду; впровадження 

політичної та ідеологічної багатоманітності. Але 

міжнародні виборчі стандарти не виключають і 
деяких вимог і обмежень щодо користування ви-

борчим правом громадян: досягнення відповід-

ного віку; наявність громадянства; необхідність 

мати відповідне місце проживання; бути психіч-

но здоровим; мати громадянські політичні права. 

Виборчим законодавством країн СНД, в тому 

числі по виборах до їх парламентів, в основному 

це враховується. Зазначені вище підстави не є 

обмеженням і порушенням міжнародних і євро-

пейських виборчих стандартів. Міжнародні ви-

борчі стандарти мають узагальнюючий характер 

і теж можуть, як і національне виборче законо-

давство, розвиватися, змінюватися, модифікува-

тися. Самі ж міжнародні та регіональні виборчі 
стандарти в країнах СНД модифікуються і засто-

совуються з урахуванням вітчизняного досвіду 

виборчих кампаній у цих країнах, менталітету 

народу, типу правової системи, традицій полі-
тичної і правової культури. Оптимальному за-

стосуванню в національній виборчій системі 
міжнародних виборчих стандартів, на наш по-

гляд, перешкоджають: низький рівень політико-

правової культури значної частини населення, 

організаторів виборів; застосування «брудних» 

виборчих технологій; недоліки виборчого зако-

нодавства, недостатньо чітке врегулювання в 

процесуально-процедурному аспекті деяких ста-

дій виборчого процесу; порушення виборчого 

законодавства різними суб'єктами виборчих пра-

вовідносин; використання так званого «адмініст-

ративного ресурсу». 
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ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ  

І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
 

Постановка проблеми.  У найбільш широ-

кому значенні поняття “права і свободи людини” 

є категорією філософською, моральною, полі-
тичною, і тільки потім -  юридичною. Тому в за-

лежності від характеру задач, які стоять перед 

суспільством, державою на певному етапі істо-

ричного розвитку наголос повинен робитись на 

один із вказаних аспектів. Тепер, коли перед су-

спільством стоять невідкладні завдання побудо-

ви правової держави на основі чинної Конститу-

ції України, на перше місце висувається пробле-

ма оновлення законодавства, забезпечення його 

реальності. Складовою успіху нового законодав-

ства – у розробці теорії. У свою чергу теорія на-

буває нових імпульсів у законодавстві. Це в по-

вній мірі стосується і проблем конституційно-

правового статуса людини і громадянина, окрес-

лених у запропонованій статті. 
В міру розвитку вітчизняної науки конститу-

ційного  права стає очевидним, що при розгляді 
питання про місце українських громадян у суспі-
льстві та державі недостатньо обмежитись лише 

аналізом прав і обов’язків, а також їх гарантій. 

Необхідно залучати до цього аналізу і  інші, за-

кріплені Основним Законом і законодавством 

інститути. Це, насамперед, інститути громадянс-

тва, правосуб’єктності та ін. Інакше кажучи, 

предметом дослідження конституційного права 

як науки має бути комплексний конституційно-

правовий інститут – статус людини і громадяни-

на. Не буде перебільшуванням стверджувати, що 

саме категорія “конституційно-правовий статус” 

отримала широке визнання і стала важливим на-

уковим інструментом вивчення місця людини і 
громадянина у суспільстві та державі. 

Ступінь наукової розробки проблеми. З рі-
зних аспектів досліджуваної проблеми існує чис-

ленна світова і вітчизняна література, захищені 
десятки докторських і чимало кандидатських ди-

сертацій. Засади сучасної концепції прав, свобод 

і обов’язків людини і громадянина були науково 

обґрунтовані у працях видатних українських і 
зарубіжних  мислителів минулого: Дж.Локка, 

Г.Гроція, Ш.Монтеск’є, Ж.-Ж.Руссо, І.О.Кістя-

ківського, М.І. Палієнка, Б.М.Чичеріна. Важливу 

роль у розвитку концепції прав людини і грома-

дянина відіграв категоричний імператив І.Канта, 

який проголосив свободу і рівність в якості най-

важливіших елементів гідності людини. Загаль-

нотеоретичні підходи до понятійного апарату 

прав людини розробили вчені-правознавці 
А.Т.Берєжнов, М.В.Вітрук, Л.Д.Воєводін, 

А.З.Георгіца, Б.С.Ебзеєв, О.О.Кутафін, О.А.Лу-

кашеві, А.В.Малько, М.І.Матузов, М.А.Мюл-

лерсон, В.Ф.Погорілко, П.М.Рабінович, 

М.С.Строгович, Ю.М.Тодика, І.Є.Фарбєр, 

О.Ф.Фрицький, В.М.Шаповал,  та інші. На особ-

ливу увагу заслуговують дослідження Л.Д.Воє-

водіна [3], колективна праця російських право-

знавців “Права людини”[15], монографія 

Р.А.Мюллерсона [13], книги вітчизняних право-

знавців А.М.Колодія і А.Ю.Олійника[8], а також 

Ю.М.Тодики і О.Ю.Тодики [18] та ін. Проте, 

стверджувати, що запропонована тема дослідже-

на повно, не можна, поскільки всі наукові розро-

бки з цієї проблеми не вичерпують її змісту. 

Мета статті полягає у виявленні та пошуку 

вирішення актуальних теоретичних і практичних 

проблем конституційно-правового регулювання 

правового статуса людини і громадянина в Україні. 
Виклад основного матеріалу дослідження. 

Відсутність однозначно сприйнятого, хоча би 

більшістю дослідників, певного категоріального 

апарату в літературі з необхідністю вимагає ана-

лізу використаних термінів. На наш погляд, по-

требує уточнення низки базових понять, на яких 

будується система досліджуваного конституцій-

но-правового інституту. При цьому ми не будемо 

оспорювати застосування термінології, не спів-

падаючою з нашою точкою зору, а наведемо ли-

ше найбільш прийнятні трактування основних 

термінів і категорій. 

У науковій, відповідно і в навчальній, літера-

турі отримала розповсюдження теза про те, що 

“статус” є частиною, “основою” правового ста-

новища індивіда. Поняттям “статус” охоплюють-

ся тільки основні права, свободи і обов’язки лю-

дини і громадянина, повнота реалізації яких зу-

мовлюється громадянством і правосуб’єктністю 

індивіда, а також гарантіями реалізації цих його 

можливостей. Статус і умова його забезпечення 

(“предстатусні” і “післястатусні” елементи) скла-

дають загальне правове становище особи [10, 

с.119-135; 2, с.31-34]. В.В.Невинський, орієнту-
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ючись на змістовну схожість у російській мові 
слів “становище” і “статус”, пропонує їх розгля-

дати як синоніми. Цей же автор стверджує, що з 
таких позицій поняття “конституційний статус 

людини і громадянина” є ідентичним категорії 
“основи правового становища людини і громадя-

нина” (особи). Нижче, уточнюючи свою думку, 

вчений відносить до змісту основ правового ста-

новища особи, крім прав і  свобод людини і гро-

мадянина, також принципи правового становища 

людини і громадянина, гарантії реалізації прав і 
свобод, обов’язки людей, положення про став-

лення держави до своїх громадян, іноземців, осіб 

без громадянства. Відповідно, пише він, “основи 

правового становища людини і громадянина 

(особи) у широкому значенні і є конституційним 

статусом (конституційним становищем) людини 

і громадянина (особи)” [14, с.133]. Слід підкрес-

лити, що терміни “ правове становище”, “право-

вий статус” досить широко вживалися в законо-

давстві та в юридичній літературі як у минулі 
роки, так і тепер. Зазвичай, їх застосовують тоді, 
коли характеризують становище того чи  іншого 

суб’єкта правовідносин, наприклад, якогось ор-

гану держави, юридичної особи, депутата, поса-

дової особи тощо. Так, у чинній Конституції 
України  термін “статус” вживається стосовно 

окремих державних органів (частина друга ст. 

100 провіщає: ”правовий статус Ради Національ-

ного банку України визначається законом”; а в 

ст. 139 зазначається: ”В Автономній Республіці 
Крим діє Представництво Президента України,  

статус якого визначається законом України”) або 

адміністративно-територіальної одиниці (частина 

третя ст. 133 містить припис: “Міста Київ та Севас-

тополь мають спеціальний статус, який встановлю-

ється законами України”) [1, с.29, 43, 45]. 

Поняття “статус”, “правовий статус”, які по-

значають місце суб’єкта правовідносин найчас-

тіше вживається в законодавстві. Для порівняння 

назвемо окремі закони – Закон України “Про 

правовий статус іноземців та осіб без  громадян-

ства” від 04.02.1994 р.; Закон України “Про ста-

тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захи-

сту” від 22.10.1993 р., Закон України “Про статус 

народного депутата України” від 17.12.1992 р. та 

ін. У всіх цих випадках не робиться ніяких від-

мінностей між термінами “правовий статус” і 
“статус”, хоча по суті закріплюється одне і теж 

коло конституційно-правових відносин. 

Щодо характеристики місця громадянина, 

фізичної особи, у правовому спілкуванні терміни 

“статус”, “становище”, “стан” найчастіше засто-

совуються   у працях із загальної теорії держави і 

права у зв’язку з розглядом питання про суб’єкти 

права, і значно рідкісніше – в конституційному 

праві [4, с.81]. Відомий теоретик права М.І.Мату-

зов, вважає, що поняття “правовий статус” і 
“правове становище” особи є рівнозначними. В 

якості аргументів він вказує на те, що і законо-

давство, і юридична практика, і преса, а також  

міжнародні акти про права людини не проводять 

між ними будь-якої відмінності, а вживають в 

одному і тому же значенні. Вони цілком взаємо-

замінні. І тільки виходячи з контексту, стилісти-

чної необхідності віддається перевага викорис-

танню того чи іншого висловлювання [17, с.231-

232]. Таку ж позицію підтримують вітчизняні 
вчені Ю.М.Тодика і О.Ю.Тодика [18, с.150-151]. 

Вважаємо, що є усі підстави погодитись з та-

кою позицією. Тим більше, що, якщо виникає 

необхідність позначити правове становище 

суб’єкта в окремій сфері суспільних відносин, 

урегульованих норами однієї галузі права (як у  

нашому конкретному випадку), то термін “ста-

тус” вживається із вказівкою на відповідну га-

лузь права – “конституційно-правовий статус”. 

Щодо вживання терміна “статус” в інших значен-

нях, то, як слушно вказує А.Г.Мамонтов,  вимага-

ється застосування епітета для уточнення (напри-

клад, “соціальний статус”, “офіційний статус” то-

що) [12, с.1]. У принципі це питання не відноситься 

до концептуальних і воно ніколи не призводило до 

принципових розбіжностей посеред учених-

юристів, які досліджують дану проблему. 

Більш суттєвою в науці конституційного 

права виявилася інша проблема – проблема ото-

тожнення інститутів прав і обов’язків із право-

вим статусом. Звичайно, немає розходжень у то-

му, що серцевину, основу правового статусу лю-

дини і громадянина (особи) складають права, 

свободи й обов’язки індивіда, закріплені в Кон-

ституції та інших важливих законодавчих актах. 

Це головним чином і визначає правове станови-

ще особи у суспільстві і державі, її роль, можли-

вості, участь у державних справах. Проте, як 

слушно зазначають дослідники [7],  правове ста-

новище залежить і від інших факторів. Зокрема, 

категорично виступили проти ототожнення ін-

ститутів прав і обов’язків із правовим статусом 

Л.Д. Воєводін [3, с.13]; українські дослідники 

проблеми – Ю.М. Тодика та О.Ю. Тодика [18, 

с.151]. На їхню думку, правове становище особи, 

або, точніше, основи ї правового становища 

складають комплексний конституційно-правовий 

інститут, складовою частиною якого є основні 
права свободи й обов’язки громадян. 
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Вище говорилося, що правове становище 

(статус) особи залежить від багатьох факторів. 

Зокрема, при розгляді питання про місце людини 

і громадянина у суспільстві та державі конче не-

обхідно залучати і інші інститути. М.І. Матузов 

вказує на те, що до 60-х років ХХ ст.. категорія 

правового статуса, зазвичай, ототожнювалася із 
правоздатністю і не розглядалася в якості само-

стійної. На його думку, підставою для ототож-

нення слугували певна їх схожість: обидві ці 
властивості виникають і припиняються у суб’єк-

та одночасно, обидві в рівній мірі невідчужувані. 
І тільки в 70-80-х рр., у міру розвитку правової 
думки, було встановлено, що правоздатність і 
правовий статус – різні явища і категорії. Вони 

співвідносяться як  частина і цілісне. Правовий 

статус, безумовно, базується на правоздатності, 
але до неї не зводиться. Він – ширше, багатше, у  

структурному плані є більш складним, виступає  

узагальнюючим, збірним поняттям [17, с.237-

238]. Отже, категорією “правовий статус” вітчи-

зняні і зарубіжні автори охоплюють усі інститу-

ти (субінститути), які визначають місце і роль 

людини і громадянина у суспільстві та державі. 
На наш погляд, необхідно уточнити ще дві 

базові категорії, на яких будується система цього 

конституційно-правового інституту. Мова йде 

про два близькі за змістом поняття – “конститу-

ційний статус” і “засади правового становища 

особи”. Між ними існує як єдність, так і відмін-

ність. Єдність полягає, зокрема, у спільності ви-

хідних положень: як конституційний статус, так і 
його основи спираються на одні і ті ж підвалини. 

Водночас, якщо конституційний статус включає 

до себе лише конституційні положення (норми), 

то засади статусу поряд з ними розвиваються і 
конкретизуються у поточному законодавстві. 
Мабуть не випадково в чинній Конституції Укра-

їни можна знайти чимало положень посилочного 

характеру, (наприклад, на закони про громадянс-

тво, про біженців, про статус іноземців та осіб 

без громадянства тощо).  

Резюмуючи вищевикладене, можна запропо-

нувати таку дефініцію поняття “конституційно-

правовий статус людини і громадянина”. Під ним 

слід розуміти встановлену Конституцією та 

іншими законами систему юридичних парамет-

рів (громадянство, правоздатність, принципи, 

права, свободи та обов’язки і їх гарантії), яка ви-

значає фактичне становище людини і громадя-

нина у соціумі на  конкретному етапі суспільно-

політичного розвитку держави. 

Звичайно, якщо через призму конституційно-

правового  статусу людини і громадянина спро-

бувати розглядіти місце індивіда у правовому 

спілкуванні, то неважко виявити, що зміст цього 

статусу закріплюється всіма тими нормами та 

інститутами, які в тій чи іншій мірі покликані 
позначити становище і роль людини в суспільст-

ві, тобто в основних сферах його життєдіяльності 
(у виробництві, в управлінні справами держави, 

у галузі духовного життя). Очевидна різноманіт-

ність цих відносин із необхідністю викликає і 
багатоманітність засобів, здатних відбивати його. 

Звідси, зміст, об’єм, а також межі правового ста-

туса важко окреслити. 

Однак наше завдання полегшується тим, що 

законодавець гранично, лаконічно і точно визна-

чив формально-юридичний аспект конституцій-

но-правового статусу людини і громадянина, 

сконцентрувавши його основні положення пере-

важно у розділі ІІ, у значно меншому обсязі – у 

першому розділі, і тільки окремі з них – в інших 

розділах чинної Конституції. У ряді випадків 

Конституція передбачує прийняття законів, які б 

розвивали ті чи інші конституційні положення. 

Наприклад, у ст. 4 сказано: ”В Україні існує єди-

не громадянство. Підстави набуття і припинення 

громадянства України визначаються законом”. 

Аналогічним чином діє Основний Закон України 

і в інших випадках. Але найважливішим момен-

том є те, що яким би великим не було супутнє 

законодавство, системоутворюючим елементом 

завжди залишаються  конституційні приписи. 

Отже, конституційно-правовий статус індивіда 

повинен бути побудований державою із таким 

розрахунком, щоб забезпечити простір для жит-

тєдіяльності кожній людині, яка перебуває на 

даний момент в країні. Відповідно виникає пи-

тання про юридичну конструкцію (модель) пра-

вового становища (статусу) особи з певним на-

бором її складових елементів. 

Як виявилося, у вітчизняній науці конститу-

ційного права сформувалися декілька підходів до 

визначення елементного складу конституційно-

правового статусу людини і громадянина. 

Перший підхід сформульований у працях 

В.В.Кравченка [9, с.73-74], М.І.Малишка [11, 

с.125], О.Ф.Фрицького [19, с.121], М.І.Хавро-

нюка [16, с.79], і який включає до структури ста-

тусу такі елементи: 1) громадянство; 2)  принци-

пи правового статусу; 3) правосуб’єктність; 4)  

конституційні права, свободи та обов’язки лю-

дини і громадянина; 5) гарантії прав і свобод. 

Згідно із другим підходом (А.М.Колодій, 

А.Ю.Олійник [8, с.133], Ю.М Тодика і О.Ю.То-

дика [18, с.153])  до структури конституційно-

правового статусу входять такі елементи: а) ста-
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тусні правові норми і правові відносини; б) 

суб’єктивні права, свободи і  юридичні обов’яз-
ки; в) громадянство; г) правові принципи і  юри-

дичні гарантії; д) законні інтереси; е) право-

суб’єктність; ж) юридична відповідальність. 

Третій підхід побудований на правовій ідео-

логії, згідно з якою в якості критерію при визна-

ченні структури правового статусу особи обира-

ється закріплене Конституцією та законами міс-

це індивіда в суспільстві та державі. Представ-

ник цього підходу А.З.Георгіца називає ряд еле-

ментів структури статуса, зокрема: а) громадянс-

тво; б) основні права, свободи та обов’язки; в) 

правові принципи; г) гарантії правового статуса, 

з-поміж яких особливе значення має юридична 

відповідальність [4, с.88]. 

Зазначимо у цьому зв’язку, що у всіх згада-

них підходах проглядається прогалини різного 

роду. Так, без ніяких пояснень усі названі дослі-
дники виводять на перше місце такі елементи, як 

громадянство, правосуб’єктність і принципи 

конституційно-правового статусу. Навряд чи 

можна  виправдати приниження ролі прав і 
обов’язків людини і громадянина, які відтіснили 

на 3-4 місця, хоча усі дослідники говорять, що 

саме цей елемент складає підвалини статусу. З 

таких позицій на увагу заслуговує підхід росій-

ського дослідника проблеми В.В.Невинського, 

який виділяє у складі конституційно-правового 

статуса людини і громадянина елементи трьох 

рівнів: 1) права, свободи і обов’язки, як підвали-

на конституційного статусу особи; 2) громадянс-

тво, правосуб’єктність, юридичні гарантії як 

умови реалізації прав, свобод, обов’язків; 2) 

принципи правового статусу особи як вихідні 
засади, що інтегрують у собі  нормативний зміст 

прав, свобод, обов’язків особи, а також умови їх 

реалізації [14, с.138]. 

На наш погляд, не позбавлений логіки і є до-

статньо аргументованим підхід, при якому всі 
елементи конституційно-правового статуса лю-

дини і громадянина розташовуються у певному 

порядку, відповідно до прийнятої в Конституції 
правової ідеології, значущості людини у  суспі-
льстві і державі, а також згідно з правилами 

юридичної техніки. Так,  найбільш важливі  по-

ложення виведені за межі розділу ІІ Конституції 
та закріплюються в якості загальних засад кон-

ституційного ладу (ст. ст. 3,4,8), в яких фіксу-

ються принципи конституційно-правового стату-

са та громадянство. На самому початку розділу  

ІІ фіксуються загальні норми-принципи, з яких 

повинні виходити усі наступні правила. Потім 

розташовані норми, які закріплюють права і сво-

боди особи. Наприкінці розділу Основного Зако-

ну України закріплюються конституційні гаран-

тії праві свобод і конституційні обов’язки грома-

дян. Отже,  на нашу думку, критерієм розташу-

вання елементів статусу особи є закріплення пра-

вом місця індивіда в суспільстві та державі, тоб-

то у сфері матеріального виробництва, в управ-

лінні державними і громадськими справами, у 

сфері духовного життя. 

Висновки. По-перше, в основу висвітлення 

теоретичних і практичних проблем окресленої 
теми покладена ідея широкого розуміння змісту 

поняття “конституційно-правовий статус людини 

і громадянина”, яка сприйнята більшістю дослід-

ників. Саме виходячи з цієї концепції дається 

дефініція даного терміна і визначається елемент-

ний склад правового статусу особи в Україні. 
Такий підхід дозволив поєднати воєдино теорії, 
правову норму і практику та водночас виявити, 

на превеликий жаль, нерідкісне для України роз-
ходження ідеї, закону і справи. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДМЕТ НАУКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 

 
Постановка проблеми. Вивчення будь-якої 

науки, за звичай, починається із з’ясування її 
сутності і специфіки, об’єкту і предмету, а також 

місця і ролі цієї науки в системі наук і в житті 
суспільства [8, с.15].  Сучасний стан розвитку 

науки конституційного права свідчить про її без-
умовно прогресивний та інтенсивний характер. 

Водночас не завжди темпи та  результати її роз-
витку вказують на ефективність і остаточність 

розв’язання тих чи інших теоретичних проблем, 

ступінь їх пізнанності. Саме така ситуація скла-

лась, зокрема, навколо питання про предмет нау-

ки конституційного права.    

Аналіз юридичної літератури з огляду на цю 

проблему підтверджує   неоднозначність у розу-

мінні предмета науки конституційного права, 

часте його ототожнення з об’єктом науки або ж з 
предметом регулювання галузі конституційного 

права тощо. Саме тому видається актуальним і 
важливим дослідити сутність категорії “предмет 

науки конституційного права”, що є визначаль-

ним для розвитку і становлення науки конститу-

ційного права загалом. 

Ступінь наукової розробки проблеми вка-

зує не на кращий стан справ у цій сфері. Питання 

про предмет науки конституційного права, як 

правило,  залишались поза увагою дослідників-

конституціоналістів, про нього говорили досить 

зрідка і занадто поверхнево. До речі, подібна си-

туація має місце як у загальній теорії держави і 
права [21, с.1], так і в галузевих науках, зокрема, 

в науці фінансового права [26, с.6].  

Традиційне уявлення про предмет науки 

конституційного права пов’язана з його ототож-

ненням із об’єктом цієї науки. Таке розуміння 

предмета можна відшукати в багатьох працях з 
конституційного права і, в першу чергу, у підруч-

никах з даної навчальної дисципліни, яке по суті, 
не вдаючись до буквального трактування, можна 

звести до формули: предмет науки конституційно-

го права – це сама галузь конституційного права 

[16, с.88; 11, с.5; 13, с.5; 32, с.54; 18,с.32].   

Окремі вчені пропонують дещо відмінні від 

попередніх визначення предмета науки конститу-

ційного права, які, в той же час, за своїм змістом 

досить двозначно пояснюють розуміння предмета 

науки, зокрема, вони частково предмет науки при-

рівнюють до об’єкта, а частково акцентують влас-

не на предметі науки [31, с.162; 6, с.36].  

Наведені позиції не є вичерпними, оскільки 

досить поширеними в літературі були і є нама-

гання визначити предмет науки через її об’єкт, 

при цьому змішуючи їх або ототожнюючи. 

Сучасною тенденцією у розвитку теоретич-

них досліджень у цій галузі є намагання деяких 

науковців розмежувати такі категорії, як “пред-

мет науки конституційного права” і “об’єкт нау-

ки конституційного права”. Така позиція, на на-

шу думку, цілком виправдана і знаходить свій 

обгрунтований виклад у працях, насамперед, ро-

сійських науковців [4, с.5-13; 8, с.29-32; 3, с.98-

103]. Саме в такому аспекті  шукатимемо відпо-

віді на питання про те, чим же є насправді пред-

мет науки конституційного права. 

Мета статті. Даною науковою статтею буде 

розпочато серію публікацій, присвячених дослі-
дженню питання щодо розуміння предмета науки 

конституційного права. Тому ця праця має своє-

рідний постановочний  характер проблеми по-

няття науки конституційного права і її предмета. 

Метою написання даної статті є спроба з’ясу-

вання окремих теоретичних проблем, які неодно-

значно розв’язуються на сьогодні в науці кон-

ституційного права і які органічно пов’язані із 
поняттям її предмета, зокрема, автор ставить пе-

ред собою завдання розмежувати предмет науки 

і предмет галузі конституційного права, а також 

зіставити його із предметом конкретного теоре-

тичного дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розуміння науки конституційного права є не-

від’ємним від її предмета. Предмет науки об’єд-

нує знання про різні сторони досліджуваних 

явищ і процесів у цілісну систему. Осмислення 

свого предмета є метою кожної науки, яка дося-

гається за допомогою особливих методологічних 

прийомів пізнавальної діяльності в їх специфіч-

ному для даної науки поєднанні. Результати та-

кої діяльності набувають форми уявлень і теоре-

тичних висновків різного рівня і складності в 

залежності від конкретних завдань дослідження. 

Зорієнтовані на предмет пізнання, вони підда-

ються науковій систематизації, в процесі якої 
формується наука і виділяються окремі структу-

рні частини і блоки знань, що включаються в її 
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систему за ознаками предметної та методологіч-

ної приналежності [4, с.7]. 

Зрозуміло, що кожна наука має свій предмет 

дослідження. Погоджуємось із думкою П.М.Рабі-
новича, що самі науки відмежовуються одна від 

одної в такій мірі, у якій об’єктивно відрізняють-

ся їх предмети, - не більше [29, с.36]. 

Перш, ніж з’ясувати, що є предметом науки 

конституційного права, варто звернути увагу на 

декілька аспектів цієї проблеми.  

Зокрема, аналіз  юридичної літератури пока-

зує, що нерідко відбувається змішування таких по-

нять, як “предмет науки конституційного права” і 
“предмет регулювання галузі конституційного 

права”, хоч практично завжди розмежовують кон-

ституційне право як галузь права і як науку.  

Наприклад, цілком слушно зазначають уче-

ні-конституціоналісти В.М.Шаповал, А.З.Георгі-
ца, що наука конституційного права хоча і базу-

ється на однойменній галузі, але відрізняється 

від останньої своєю системою, яка збігається з 
системою галузі лише в цілому і в головному. 

Так, у системі науки є розділи, яких немає і не 

може бути в системі галузі, зокрема,  поняття 

конституційного права, його предмет, суб’єкти 

тощо. Ці та інші питання органічно не входять до 

змісту конституційного права як галузі, проте без 
них практично не існує сама наука конституцій-

ного права. Це не виключає тісного зв’язку між 

галуззю і наукою, який виявляється в тому, що 

розвиток науки супроводжує еволюцію галузі. По-

треби суспільного і державно-політичного життя 

спонукають до пошуку рішень у сфері конститу-

ційно-правового регулювання, стимулюють розви-

ток науки. Водночас наука не тільки коментує ха-

рактер і зміст такого регулювання, а визначає на-

прями його розвитку. Багато концепцій, ідей спо-

чатку були сформульовані в теорії і лише з часом 

реалізовані на практиці [33, с.5; 6, с.36-37]. 

Разом з тим, окремі підручники з конститу-

ційного права не містять глави (розділу) “Кон-

ституційне право як наука”, а лише “Конститу-

ційне право як галузь права” [14; 15], і навіть у 

деяких вузах навчальні програми дисципліни 

“Конституційне право України” не містять теми 

про науку конституційного права, а тільки про 

галузь права [17, с.6; 19, с.5], що викликало 

справедливу критику багатьох учених. Зокрема, 

Р.В.Єнгібарян і Е.В.Тадевосян стверджують, що 

студент отримує досить детальне уявлення про 

конституційне право як галузь права, тобто про 

об’єкт відповідної науки, але нічого не знає про 

її предмет і метод [7, с.15]. Необгрунтований, на 

нашу думку, такий спосіб уникнення в навчальній 

літературі спеціального вивчення питання про нау-

ку конституційного права загалом і її предмет, зок-

рема, обмежуючись лише предметом регулювання 

конституційного права як галузі права. 

Водночас не є виходом із ситуації, коли до 

структури підручника з конституційного права 

[8] не внесені такі важливі теми і проблеми теорії 
конституційного права як поняття конституцій-

ного права, як галузі права, її предмет і методи, 

норми та інститути, відносини, джерела тощо, а 

лише розділ “Наука конституційного права як 

специфічна галузь правознавства”. Досить своє-

рідно автори цього підручника Р.В.Єнгі-барян і 
Е.В.Тадевосян підійшли до розкриття таких тра-

диційних тем, зокрема, вони це роблять опосере-

дковано – через розуміння галузі конституційно-

го права як об’єкта науки конституційного права 

[8, с.15-29].  

Взаємозв’язок предмета науки і предмета 

галузі природний і очевидний, як і очевидна їх 

різниця. Вони існують у нерозривному зв’язку і у 

взаємному впливі. З одного боку, норми та ін-

ститути конституційного права, окремо взяті або 

певним чином систематизовані, будучи об’єктом 

пізнання науки, задають теми і напрямки дослі-
дження, сприяючи осягненню її предмета. З ін-

шого боку, наука, критично оцінюючи право, ви-

рішує завдання його вдосконалення і так впливає 

на предмет галузі [4, с.10]. Загалом розвиток науки 

супроводжує еволюцію галузі. Конституційно-

правова наука завжди має не тільки теоретичний 

сенс, але й певне практичне значення [6, с.37]. 

Свідченням того, що нерідко в юридичній 

літературі відбувається плутанина галузі права і 
науки, є очевидне перекручування понять об’єкт 

і предмет регулювання та об’єкт і предмет науки. 

До прикладу автор В.Є.Скомороха, говорячи про 

конституційне регулювання, його предмет і 
об’єкт, їх співвідношення, переходить до з’ясу-

вання питання про предмет і об’єкт науки кон-

ституційного права.  Він посилається на авторів 

Н.А.Богданову, Р.В.Єнгібаряна, Е.О.Тадевосяна, 

які в своїх працях говорили про предмет  і об’єкт 

науки  конституційного права, однак В.Є.Скомо-

роха невиправдано зазначає, що ці автори ведуть 

мову про предмет і об’єкт регулювання, що вка-

зує на те, що автор не розділяє їх [30, с.61-62]. 

Цілком слушно в літературі звертається ува-

га на те, що навіть тоді, коли вченими окремо ви-

діляється проблема предмета науки конституцій-

ного права, вона нерідко зводиться по суті до 

питання про предмет (об’єкт) регулювання кон-

ституційного права як галузі права.  
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Досить яскраво це відображено у підручни-

ку К.В.Арановського, в якому зазначається, що 

наука конституційного права – це галузь знання, 

предметом якої є юридичне регулювання органі-
зації і діяльності держави, її відносин з особами, 

громадськими і релігійними організаціями, тери-

торіальними утвореннями та іншими суб’єктами 

у зв’язку із здійсненням політичної влади [2, с.6]. 

Тобто в предмет науки конституційного права 

включається галузь конституційного права і кон-

ституційно-правові відносини.  

Таку позицію можна критикувати з декіль-

кох причин, що й зроблено в літературі. По-

перше, автором явно змішується предмет і об’єкт 

науки, оскільки галузь конституційного права і 
конституційно-правові відносини – це об’єкт,  а 

не предмет науки  конституційного права. По-

друге, правова наука, в тому числі і наука кон-

ституційного права, сама по собі безпосередньо 

не здійснює юридичне регулювання організації 
та діяльності держави, оскільки це завдання кон-

ституційного права як галузі національного пра-

ва. Наука ж конституційного права безпосеред-

ньо спрямована на вивчення конституційного 

права як галузі права, тобто системи конститу-

ційно-правових норм і відносин. По-третє, вклю-

чати в предмет науки конституційне право як 

галузь права, означає не бачити того, що при тіс-

ному взаємозв’язку цих явищ вони носять різно-

порядковий характер, оскільки одне відноситься 

до права,  а інше – до знання, вчення про нього, 

яке об’єктивується безпосередньо не в правових 

нормах і відносинах, а в наукових працях, підру-

чниках, статтях тощо [8, с.30-31]. 

Н.О.Богданова зазначає, що наука конститу-

ційного права вивчає галузь як об’єкт пізнання з 
точки зору форми і змісту. Аналіз юридичної 
літератури показує, що форма конституційного 

права вивчається в декількох аспектах. По-

перше, досліджуються види і система джерел цієї 
галузі, критерії їх співвідношення, місце в сис-

темі права [23; 22; 12; 20]. По-друге, об’єктом 

вивчення є створення і прийняття конституцій-

но-правових актів як з боку форми реалізації 
компетенції відповідних органів державної вла-

ди, так і в плані дотримання процедурних правил 

нормотворчої дільності [27; 1]. По-третє, наука 

приділяє увагу використанню правил юридичної 
техніки при формулюванні норм і їх об’єднанні в 

одному джерелі конституційного права. У зв’яз-
ку з цим зачіпається проблема структури і особ-

ливостей викладу конституційно-правових актів 

[5, с.7-15; 10; 9; 28]. Щодо вивчення галузі кон-

ституційного права зі сторони змісту , то в дано-

му аспекті наука по суті досліджує конституцій-

но-правові відносини як об’єкт пізнання. Їх бага-

тоаспектність відображається на теоретичних 

висновках науки, а їх дослідження просуває нау-

ку до розкриття її предмета [4, с.11-12]. 

В.С.Нерсесянц пов’язує предмет науки кон-

ституційного права з кінцевою метою пізнання в 

даній конкретній його сфері - розкриттям понят-

тя конституційного права і зводить отримане 

знання до його понятійно-правової форми. Тому 

предметом науки конституційного права є поняття 

конституційного права, а не саме позитивне кон-

ституційне право, не відповідні нормативно-

правові акти, які є об’єктом даної науки [25, с.71].  

Такий підхід позитивно оцінюється в науці 
конституційного права. Так, Н.О.Богданова за-

значає, що подібне бачення предмета науки кон-

ституційного права безпосередньо впливає на 

проблему системи даної науки. Мова йде про 

відтворення й осягнення об’єкта, що вивчається, 

в мисленні, а саме на даному рівні пізнання сис-

тематизуються конституційно-правові знання, 

складаються поняття, принципи, теорії, концеп-

ції, які самі стають предметом метатеорії консти-

туційного права. Пізнання предмета науки кон-

ституційного права – процес двосторонній. 

Осмислення конституційно-правової дійсності 
від емпіричного її сприйняття через обгрунту-

вання до теоретичного конструювання системи 

понять і категорій науки – один напрямок руху 

думки. Інший – відштовхується від уже пізнаних 

і сформульованих у теоретичних конструкціях 

різних сторін і аспектів поняття конституційного 

права, розвиваючи, конкретизуючи і поглиблю-

ючи знання про предмет науки [4, с.8-9].  

Що стосується поняття конституційного 

права, то воно виступає і метою і результатом 

пізнання. Як мета воно орієнтує процес пізнання 

конституційно-правової дійсності, визначає сфе-

ру і напрямок дослідження об’єктів, що пізна-

ються, започатковуючи рішення будь-якої нау-

кової проблеми. Як результат - найбільш повну і 
понятійно-правову характеристику конституцій-

но-правової дійсності. На цьому найбільш висо-

кому рівні теоретичного пізнання поняття кон-

ституційного права означає результат, що втілює 

ідею пізнання предмета, наближення до чого є 

головним завданням науки, відображає об’єк-

тивні закономірності реальності, що пізнається 

наукою конституційного права. Це пік конститу-

ційно-правового знання і його межа.  Всі інші 
поняття наповнюють і конкретизують його зміст, 

є щаблинами в досягненні основної цілі науки. 

Поняття конституційного права як гранична ка-
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тегорія науки відіграє системоутворюючу роль і 
забезпечує предметну цілісність науки. Воно 

сприяє виробленню окремих понять, що вклю-

чаються в систему конституційно-правового 

знання, створенню складніших теоретичних 

утворень (принципів, теорій, концепцій та ін.) і 
конструюванню цілісного знання про предмет 

конституційного права. По відношенню до зов-

нішніх систем поняття конституційного права 

включається в понятійний ряд, що відображає 

сутнісні властивості права в цілому і сприяє роз-
криттю ідеї права. Отже, воно вписується в поня-

тійно-правову систему юридичної науки, при-

вносячи у неї предметну визначеність конститу-

ційного права. Тобто предмет науки зводиться до 

поняття конституційного права як граничної і 
найбільш конкретної категорії, наближення до 

розкриття якої здійснюється через системне пі-
знання об’єктів конституційно-правової дійснос-

ті. Предмет науки конституційного права орієн-

тує процес пізнання і водночас втілює найбільш 

повну понятійно-правову характеристику кон-

ституційно-правової дійсності, що вивчається. 

Тому предметна визначеність забезпечує ціліс-

ність науки конституційного права, сприяє сис-

тематизації знань і диференціює їх у залежності 
від дослідницьких завдань і конкретного об’єкта 

вивчення [4, с.12-13]. 

У зв’язку з цим підтримуємо вченого-фінан-

систа проф. П.С.Пацурківського і за аналогією 

визначаємо, що принципово важливим є той 

факт, що предмет науки конституційного права 

як ціле ніколи не виступає і не може виступати 

апріорі цілком і повністю предметом якогось 

конкретного дослідження конституційно-право-

вої дійсності. Тому перед початком кожного тако-

го конкретного дослідження визначається саме йо-

го предмет, а не предмет науки конституційного 

права в цілому. Предмет  конкретного наукового 

дослідження конституційно-правової реальності 
співвідноситься із предметом науки конституцій-

ного права як одиничне з особливим [26, с.11-12]. 

Цікава в цьому плані думка видатного ро-

сійського теоретика й історика права К.А.Не-

воліна, який писав, що “наука не творить свого 

предмета, а вивчає те, що є в дійсності і в тому ж 

вигляді, як воно є. Тому її сутність відносно змі-
сту випливає із сутності самого її предмета” [24, 

с.72]. Однак Н.О.Богданова дещо заперечує таке 

розуміння і зазначає, що наука вивчає не тільки 

те, що дійсно є  і як воно є, але й у значній мірі 
програмує, як воно повинно бути, тобто наука 

все-таки в певному розумінні творить свій пред-

мет. Отже, зміст предмета наукового пізнання в 

силу віднесення до нього сфери реалізації норм 

позитивного права і різноманіття виникаючих при 

цьому відносин суттєво розширюється [4, с.11]. 

Висновки. Сучасний стан наукової розроб-

ки питання про предмет науки конституційного 

права України вказує на необхідність проведення 

теоретичних досліджень у цій сфері. Це зумов-

лено, в першу чергу, його наявним спотвореним 

розумінням в юридичній літературі. Проведене 

дослідження дає підстави стверджувати, що, по-

перше, предмет науки конституційного права і 
предмет галузі конституційного права - це різно-

порядкові  явища, які, однак, тісно взаємопов’я-

зані між собою. Предмет галузі охоплює відно-

сини, що регулюються нормами конституційного 

права, а предмет науки пов’язаний із науковим 

пізнанням виділених суб’єктом аспектів консти-

туційно-правової дійсності (суть, закономірності 
тощо). По-друге, предмет конкретного наукового 

дослідження значно вужчий, ніж предмет науки 

конституційного права в цілому, і тому свіввід-

носяться як одиничне й особливе.     

 

Список літератури 
 

1. Авакьян С.А. Федеральное Собрание - 

парламент России. - М., 1999. 

2. Арановский К.В.Государственное право 

зарубежных стран.- М., 1998.  

3. Безуглов А.А., Солдатов С.А. Конститу-

ционное право России: Учебник для юрид. вузов 

(полный курс). В 3-х т. Т. 1. - М.: Профобразова-

ние, 2001.  

4. Богданова Н.А. Система науки конститу-

ционного права. - М.: Юристь, 2001.  

5. Воеводин Л.Д. Юридическая техника в 

конституционном праве // Вестник Моск.ун-та. 

Сер. 11. - 1997. - № 3. - С.7-15.  

6. Георгіца А.З. Конституційне право зару-

біжних країн: Підручник. -  Чернівці: Рута, 2001.  

7. Енгибарян Р.В., Тадевосян Э.В. О неко-

торых дискуссионных теоретико-методологичес-

ких вопросах курса конституционного права 

(Читая новейшую учебную литературу) // Госу-

дарство и право. - 2001. - № 1. - 14-24.  

8. Енгибарян Р.В., Тадевосян Э.В. Консти-

туционное право: Учебник. - М.: Юристь, 2000.  

9. Законодательная техника: Научно-

практическое пособие / Под ред. Ю.А.Тихомиро-

ва. - М., 2000.  

10. Керимов Д.А. Законодательная техника. - 

М., 1998.  



О.В. Горун 

50                                           Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск  227 . Правознавство. 

11. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституци-

онное право России: Учебник. 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юристь, 1998.  

12. Колесников Е.В. Источники российского 

конституционного права. - Саратов, 1998. 

13. Колюшин Е.И. Конституционное (госу-

дарственное) право России: Курс лекций. - М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1999.  

14. Конституционное право / Под ред. 

А.Е.Козлова. - М., 1996. 

15.  Конституционное право / Под ред. 

В.В.Лазарева. - М., 1998.  

16. Конституційне право України / За ред. 

д.ю.н., проф. В.Ф. Погорілка. - К.: Наукова дум-

ка, 1999.  

17. Конституційне право України: Навчаль-

но-методичні матеріали (для факультету подат-

кової міліції). - Ірпінь, 2003.  

18. Конституційне право України: Підручник 

для студентів вищих навчальних закладів / За ред 

академіка АпрН України, д.ю.н., проф. Ю.М.То-

дики, д.ю.н., проф. В.С.Журавського. - К.: Вида-

вничий Дім “Ін Юре”, 2002. 

19. Костюченко О.А. Конституційне право 

України: Навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни . - К.: КНЕУ, 

2001.  

20. Кутафин О.Е. Источники конституцион-

ного права Российской Федерации. - М.: Юристь, 

2002.  

21. Лившиц Р.З. Теория права. - М., 2001.  

22. Лукьянова Е.А. Закон как источник сове-

тского государственного права. - М., 1988.  

23. Лучин В.О. Источники советского госу-

дарственного права. - Куйбышев, 1976.  

24. Неволин К.А. Энциклопедия законоведе-

ния. История философии законодательства. 

СПб., 1997.  

25. Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введе-

ние в курс общей теории права и государства. - 

М.: НОРМА-ИНФРА·М, 1998.  

26. Пацурківський П.С. Співвідношення змі-
сту категорій “об’єкт науки фінансового права” 

та “предмет науки фінансового права” // Науко-

вий вісник Чернівецького університету: Збірник 

наук. праць. Випуск 187: Правознавство. - Черні-
вці: Рута, 2003. - С.5-13. 

27. Поленина С.В. Законотворчество в Рос-

сийской Федерации. - М., 1996.  

28. Проблемы юридической техники / Под 

ред. В.М.Баранова. - Н.Новгород, 2000.  

29. Рабинович П.М. Проблемы теории закон-

ности развитого социализма. - Львов, 1979.  

30. Скомороха В. Проблеми понятійного 

апарату в дослідженні питань теорії і практики 

конституційної юрисдикції // Вісник Конститу-

ційного Суду України. - 2003. - № 3. - С.52-64. 

31. Тодыка Ю.Н. Конституционное право: 

отрасль права, наука, учебная дисциплина: Уче-

бное пособие. - Харьков: Фолио:Райдер, 1998.  

32. Фрицький О.Ф. Конституційне право 

України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2002.  

33. Шаповал В.М. Конституційне право за-

рубіжних країн: Підручник. - К.: АртЕк, Вища 

шк., 1998.  

 

 

Стаття надійшла до редколегії 20 квітня 2004 року. 

Рекомендована до опублікування у „Віснику” членом редколегії А.З.Георгіцою. 

 

O.V. Gorun  

THE QUESTION ABOUT SUBJECT OF SCIENCE 

OF THE CONSTITUTIONAL LAW 

 

Summary 
 

In the article the author investigates separate theoretical problems, which are ambiguously decided in 

the science of the constitutional law today, and which organic connected with concept of its nature. Spe-

cially, the author divides the subject of the science and the subject of branch of the constitutional law, and 

also the author compares it to the subject of concrete theoretical research. 

 

 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2004. Випуск  227. Правознавство.                                               51 

 

IІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. 

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

 

УДК 347.4 
© 2004 р. В.І. Гостюк 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
 

ПРИРОДА ПРАВ, ПОСВІДЧЕНИХ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

 
Постановка проблеми. Цінний папір – це, 

насамперед, документ, що посвідчує певне право 

(сукупність прав). Саме тому, що цінний папір 

надає своєму держателю право на щось (товар, 

грошову суму або інше майно), документ набу-

ває здатності задовольняти людські потреби, 

отримує споживчу і мінову вартість, тобто стає 

цінним. Природу цінності документа, який пре-

тендує на статус цінного папера, складає право, 

втілене документом.  

Невизначеність природи прав, які можуть 

бути представлені цінними паперами, може ви-

кликати досить неоднозначне практичне застосу-

вання як самих цінних паперів, так і вираження 

ними все більш широкого кола прав. Так, прези-

дент Першої фондової торгової системи (ПФТС) 

Ірина Заря прогнозує появу нових цінних паперів 

замість фінансових векселів, заборонених до обі-
гу. Центральний Банк Російської Федерації готу-

ється запропонувати ринку новий, на його думку, 

вид цінних паперів – корпоративні зобов’язання 

[8, с. 3]. Суперечливість нормативного визначен-

ня, а також теоретичного розуміння правової 
природи прав за цінними паперами призводить 

до подальшого заглиблення певної „кризи”. За 

відсутності достатньої системності у визначенні, 
все більш широке коло прав знаходить своє ви-

раження і відповідне закріплення в нових видах 

цінних паперів. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Вперше констатував, на жаль, не розвинув, су-

дження про особливу природу прав, втілених в 

акціях – корпоративну природу, а зовсім не ре-

чову і не зобов’язальну, творець російської теорії 
цінних паперів професор Нерсес Осипович (Йо-

сифович) Нерсесов (1848 - 1894) [7, с. 153, 161]. 

Не інакше як lapsus memoriae (помилка пам’яті) 
належить визначити ставлення до багатющої на-

укою спадщини ординарного професора Імпера-

торського Московського університету Івана Тро-

химовича Тарасова. Як радянські енциклопедич-

ні видання замовчували ім’я І.Т. Тарасова, так і 

сучасні вітчизняні науковці не приділяють нале-

жної уваги аналізу його праць. Посилання на фу-

ндаментальну працю І.Т. Тарасова „Вчення про 

акціонерні компанії” наведені в працях Л.І. Пет-

ражицького, А.І. Камінки, Г.Ф. Шершеневича та 

багатьох інших учених. І.Т. Тарасов одним з пе-

рших у російській юридичній літературі провів 

докладний аналіз прав акціонерів. Науковець 

звертав увагу на той факт, що права, які набува-

ються акціонером по відношенню до акціонерно-

го товариства, за своєю юридичною природою не 

вписуються в традиційні кваліфікаційні схеми 

цивільних прав. І.Т. Тарасов уперше обґрунтова-

но довів, що „правові відносини, які виробля-

ються в акціонерних компаніях, належить дуже 

обережно підводити під відомі, старі юридичні 
побудови, маючи завжди на увазі, що нові форми 

утворення (капіталу – В.Г.) викликають і нові 
юридичні відносини. Поряд з розглядом тради-

ційних прав акціонерів, що носять майновий ха-

рактер, Тарасов виділяв і  досліджував немайнові 
права, значення яких часто ігнорувалось фахів-

цями акціонерного права. Особливе значення 

І.Т.Тарасов надавав праву голосу, користуванням 

яким розглядав як „інтегральну частину акціонер-

ного права взагалі”, без якого воно не має практич-

ного значення [16, с. 3, 22, 405, 412, 430 і далі]. 
Пізніше, спираючись в основному на ті ж, 

що і Н.С. Нерсесов, джерела, М.М. Агарков ство-

рює власне безсмертне ”Вчення про цінні папе-

ри”. М.М.Агарков стверджує, що права, які скла-

дають зміст цінних паперів, частіше належать до 

зобов’язальних. „Але вони можуть бути також 

речовими, правами членства в корпорації або ж 

представляти собою управомочіє  на вчинення 

дій, що зачіпають чужу правову сферу, тобто на-

лежать до так званих секундарних прав”, - про-

довжує М.М. Агарков [1, с. 175]. 

Серед сучасних учених особливо належить 

виділити В.А.Бєлова. Дослідник визначив пред-

мет цінного паперу саме як сукупність прав, по-

свідчену документом, – інкорпороване в цінному 
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папері „право-цінність”. Характеристика таких 

прав в ЦК лише як майнових названа В.А.Бєло-

вим недостатньою. Основний практичний висно-

вок автора, який дозволяє зробити аналіз катего-

рій видів прав, що допускаються до інкорпору-

вання в цінні папери, зведений до визначення 

суб’єктного складу учасників правовідносин з 
цінних паперів [3, с. 27-29]. 

Дослідження юридичної природи прав за 

цінними паперами проводилось цілим рядом су-

часних вітчизняних учених. Так, О.І.Онуфрієнко 

пропонує класифікацію прав за цінними папера-

ми на такі, що породжують: зобов’язальні права 

(облігації, вексель, чек), речові права (коноса-

мент), права участі (корпоративні права) [13, с. 

375]. В подальших працях автор висловився на 

підтримку тих дослідників, які визначали корпо-

ративні права специфічним видом прав, які не 

можна однозначно віднести ні до зобов’язаль-

них, ні до речових прав [9, с. 19]. 

Докладному дослідженню прав акціонерів 

присвячена праця О.В.Щербини. Дослідниця 

розмежовує декілька груп прав акціонерів, виді-
лив корпоративні права в окрему [20, с. 32]. Ін-

шої позиції дотримується В.В. Посполітак, якій 

не розглядає особливу правову природу корпора-

тивних прав, що надають власникам цінних па-

перів. В.В.Посполітак у відповідному дисерта-

ційному дослідженні зробив висновок про те, що 

цінні папери поєднують у собі речові та зобов’я-

зальні елементи. Визначити перевагу речових чи 

зобов’язальних прав у цінних паперах у цілому 

неможливо [12, с.67]. Представники науки гос-

подарського права кваліфікують права за цінни-

ми паперами, зокрема, права акціонерів, як май-

нові та членські (управлінські) [19, с. 89-90; 11, с. 

81-82], майнові та немайнові [4, с. 114-115]. 

Мета статті. Автор ставить за мету досліди-

ти витоки сучасних поглядів на природу прав, 

посвідчених цінними паперами, обґрунтувати 

доцільність визначення і нормативного закріп-

лення прав, що можуть бути посвідчені цінними 

паперами. 

Виклад основного матеріалу. У вітчизня-

ній науці цивільного права досить стала думка 

про те, що зміст прав за цінними паперами скла-

дають майнові права їх власників [17, с. 158]. 

Така позиція науковців знайшла своє відповідне 

закріплення і в новому Цивільного кодексу Укра-

їни від 16 січня 2003 року [18], надалі – ЦК 

України. Стаття 194 якого, серед інших ознак, 

визначає, що цінні папери “посвідчують грошове 

або інше майнове право”. Як справедливо заува-

жив О.А. Підопригора [10, с. 66], цивільне право 

не знає вислову „грошове право”. Грошове і 
майнове право – це одне і те ж, і тому немає по-

треби висловлювати його двома словами. Крім 

того, на нашу думку, таке “самообмеження” в 

частині нормативного визначення того, що права 

за цінними паперами можуть бути тільки майно-

вими, дещо не відповідає іншим нормативно-

правовим актам, з ним суттєво не погоджуються 

ряд науковців. Так, право акціонера на отримання 

інформації про діяльність акціонерного товариства 

(ст.10 Закону України “Про господарські товарист-

ва”), право на скликання загальних зборів акціоне-

рів (ст.45 Закону України “Про господарські това-

риства”) та інші права власника цінних паперів - 

акцій, не можна віднести до майнових.  

У науці цивільного права панує погляд за 

яким наведений у ст.3 Закону України “Про цінні 
папери і фондову біржу” перелік цінних паперів 

розглядається як вичерпний, хоча, і “невиправ-

дано обмеженим”, та наводяться приклади інших 

документів, “які за своїми призначенням можна 

було б віднести до цінних паперів, зокрема, чек, 

коносамент тощо”. Констатуючи факт невизнан-

ня в законодавчому порядку таких документів 

цінними паперами, пропонується включити їх до 

переліку цінних паперів, визначених у ст.3 Зако-

ну України “Про цінні папери і фондову біржу”, а 

сам перелік зробити відкритим [17, с.166-167]. 

Єдиний порядок кваліфікації цінних паперів відсу-

тній як в чинному законодавстві, так і у відповід-

них законопроектах. В той же час, в окремих чин-

них та в деяких проектах нормативних актів пере-

лік цінних паперів дещо намагаються розширити.  

Належить звернути увагу на ті закони, яки-

ми прямо допускається введення нових видів 

цінних паперів. Насамперед, п.3 ст.195 ЦК Укра-

їни, зазначає, що в Україні в цивільному обороті 
можуть бути такі групи цінних паперів, як похід-

ні цінні папери. Законом України “Про зерно та 

ринок зерна в Україні” від 04.07.2002 р. запропо-

новано ведення простих та подвійних складських 

свідоцтв; за Законом України „Про фінансово-

кредитні механізми і управління майном при бу-

дівництві житла та операціях з нерухомістю” від 

19.06.03 р. – сертифікат фонду операцій з неру-

хомістю (цінний папір, що засвідчує право його 

власника на отримання доходу від інвестування в 

операції з нерухомістю); за Законом України 

„Про іпотечне кредитування, операції з консолі-
дованим іпотечним боргом та іпотечні сертифі-
кати” 19.06.03 р. – іпотечні сертифікати (особли-

вий вид цінного паперу, забезпечений іпотечни-

ми активами або іпотеками). 
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Серед законопроектів, у яких розширено пе-

релік видів цінних паперів, варто відзначити де-

кілька. Зокрема, Проект Закону України “Про 

розпорядчі цінні папери” від 12.07.2000 р., ст.1 

якого до розпорядчих цінних паперів відносить 

прості та подвійні складські свідоцтва; коноса-

менти; вантажні свідоцтва; заставні. Проект За-

кону України “Про похідні цінні папери” від 

02.03.2002 р. (ст.1) визначає похідні цінні папери 

як особливу групу цінних паперів, які мають 

встановлені законодавством реквізити та засвід-

чують зобов'язання, внаслідок виконання яких 

відбувається перехід права власності на базовий 

актив та/або проводяться розрахунки на підставі 
ціни (величини) базового активу. Проект Закону 

України “Про емісійні цінні папери та фондовий 

ринок”, від 21.11.2001р. допускає відкритий пе-

релік видів емісійних цінних паперів з можливіс-

тю делегування повноважень по віднесенню ін-

ших цінних паперів, крім визначених цим Прое-

ктом, до емісійних цінних паперів Державній 

комісії з цінних паперів та фондового ринку (п.2 

ст.1). Тоді як ЦК України делегує повноваження 

встановлення видів цінних паперів та порядку їх 

обігу лише закону (п.2 ст.195). Між іншим, до-

сить поширена ситуація явних розбіжностей не 

лише чинного законодавства, але і неузгодженості 
дій розробників відповідних законопроектів. Так, 

„коріння” недоліків, навіть суперечностей окремих 

законодавчих актів закладаються ще на стадії під-

готовки відповідних проектів. 

Хоча чинне законодавством прямо не визна-

чає наведений в ст.3 Закону України “Про цінні 
папери і фондову біржу” перелік цінних паперів 

як вичерпний, у цілому в законодавстві відсутні 
норми, які би встановлювали порядок віднесення 

окремих документів до цінних паперів. Так, 

Пункт 1 ст.8 Закону України “Про державне ре-

гулювання ринку цінних паперів в Україні” се-

ред інших повноважень надає право ДКЦПФР 

лише “давати висновки про віднесення цінних 

паперів до того чи іншого виду, визначеного чин-

ним законодавством” – попередньо вид цінних 

паперів повинен бути визначений законодавст-

вом [5]. За п.2 ст.195 ЦК України „Види цінних 

паперів та порядок їх обігу встановлюються за-

коном”. За відсутності будь-якого уточнення по-

рядку такого встановлення, в цілому новий ЦК 

не вніс ясності у вирішення питання про порядок 

віднесення документів до цінних паперів. Більше 

того, норма частини першої наступної 196-ї стат-

ті ЦК України замість установлення вимог до 

цінного паперу лише зазначає, що „необхідні 
вимоги встановлюються законом”.  

Як справедливо вказує О.А.Підопригора, ви-

значення та вимоги до цінних паперів, наведені в 

Проекті ЦК України (практично в незмінному 

вигляді перенесені до прийнятої редакції ЦК 

України), викликають певні зауваження, а наве-

дене визначення цінного паперу не містить в собі 
визначальної ознаки, яка б відрізняла його від 

інших майнових документів. Єдиною визначаль-

ною ознакою цінного паперу, яка була б стабіль-

ною, і зміни ринкових відносин не повинні були 

б впливати на цю ознаку, має стати вказівка за-

кону на те, що даний документ є цінним папе-

ром. Це буде стабільна і стійка, а найголовніше, 

чітка визначальна ознака, яка буде надійно відрі-
зняти цінний папір від інших майнових докумен-

тів [10, с. 65-66]. В новому ЦК України не знай-

шли належного вирішення ні порядок кваліфіка-

ції документів як цінних паперів, ні чіткі вимоги 

до таких паперів, не закріплено, навіть, відкри-

тість переліку цінних паперів. 

До речі, Федеральний Закон США “Про цін-

ні папери” (п.1 розділу 2), містить широкий пе-

релік цінних паперів, даючи одночасно за допо-

могою цього переліку і визначення цінним папе-

рам як поняттю [14, с. 5]. У США встановленням 

того, чи є даний тип документа сукупністю прав 

– securities, віднесено на розгляд судів або нор-

мативних актів, що видаються Федеральною ко-

місією з цінних паперів (SEC) [2, с. 54]. Федера-

льний Закон Російської Федерації “Про ринок 

цінних паперів” [15] наділяє Федеральну комісію 

по ринку цінних паперів правом “Кваліфікувати 

цінні папери і визначати їх види у відповідності 
до законодавства” (п.2 ст.44). Хоча таке форму-

лювання Закону справедливо критикувалась ро-

сійськими вченими. Зокрема, як зазначає 

Л.Р.Юлдашбаєва, до встановлення законом по-

рядку віднесення документів до цінних паперів 

назване повноваження Федеральної комісії за-

лишаються усіченим [21, с. 69] і не можуть бути 

реалізовані в повному обсязі.  
Висновки. Доводиться констатувати, що 

процес появи нових видів цінних паперів в Укра-

їні, на нашу думку, є мало прогнозованим, ви-

глядає таким, що носить епізодичний, навіть де-

що хаотичний характер. У зв’язку з чим пробле-

ми появи нових видів цінних паперів і визначен-

ня прав, які можуть бути посвідчені цінними па-

перами та їх похідними, стали особливо гостри-

ми. Певною гарантією стабільності цивільного 

обігу в частині нормативного регулювання дого-

ворів з цінними паперами і договорів за цінними 

паперами може бути чітке закріплення в одному 

законі (краще в Цивільному кодексі) відповідних 
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основ щодо цінних паперів. Зокрема, відкритість 

переліку цінних паперів, порядок кваліфікації 
документів як цінних паперів і визначення їх ви-

дів, із встановленням процедури віднесення до-

кументів до окремих видів цінних паперів через, 
наприклад, визначення (делегування відповідних 

повноважень) компетентного державного органу 

уповноваженого надавати відповідні висновки. Си-

стема прав, що можуть бути посвідчені цінними 

паперами, включає, окремо або в сукупності, речо-

ві, зобов’язальні, членські (управлінські) права. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  

У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 
 

Постановка проблеми. На регіональному 

рівні групи держав створюють багатосторонні 
механізми регулювання, що діють в країнах, які 
входять до складу відповідних груп. Більшість з 
цих регіональних чи субрегіональних домовле-

ностей спрямовані на заохочення співробітницт-

ва та лібералізацію регулювання повітряних пе-

ревезень серед членів групи. До 1995 року таких 

регіональних механізмів було всього два, один – 

у рамках Європейського Союзу, другий – у ме-

жах країн Андського Пакту. З тих пір з’явилося 

додатково вісім таких механізмів, а ще декілька 

перебувають у стадії розробки.  

Мета статті. Автор зупинився саме на лібе-

ралізації повітряних перевезень у рамках Євро-

пейського Союзу. Тому, що в рамках ЄС уже іс-

нує практика надання дев’яти „свобод повітря” 

державам-членам, що може слугувати прикладом 

для регіональних об’єднань держав, чиї угоди 

щодо лібералізації повітряних перевезень не ви-

ходять за межі п’ятої „свободи повітря” або зна-

ходяться лише у стадії розробки. У статті автор 

проаналізував основні етапи становлення єдиного 

повітряного простору в рамках країн-членів Євро-

пейського Співтовариства та дав їх правову оцінку. 

Дослідження має значення з огляду на те, що Укра-

їна бажає стати членом Євросоюзу. Якщо це тра-

питься, ми приєднаємося до відкритого неба країн-

членів і будемо змушені запровадити політику від-

критого неба до держав-членів Співтовариства.   

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Рішення створити єдиний європейський авіацій-

ний ринок стало частиною дій на шляху ство-

рення єдиного внутрішнього ринку відповідно до 

Єдиного Європейського Акта. До початку проце-

су, який у 1993 році призвів до створення єдино-

го ринку,  авіаційний ринок у Європі складався з 
різних національних ринків. Вітчизняні повітряні 
послуги в межах кожної країни регулювалися 

національним законодавством.  

Міжнародні повітряні перевезення у Європі 
базувалися на двосторонніх договорах про повіт-

ряні послуги між відповідними країнами.  Хоча 

деякі з угод і були відносно ліберальними, всі 
вони містили традиційні обмеження щодо влас-

ності та контролю, а також багато з цих угод об-

межували провізну місткість і доступ до ринку. 

Крім того, дуже часто вони містили вимогу щодо 

призначання лише одного національного авіапе-

ревізника та експлуатацію лише чітко визначе-

них маршрутів. Міжнародні тарифи встановлю-

валися під егідою ІАТА, та, як правило, підляга-

ли регламентації з боку уряду [1]. Процес лібера-

лізації був завершений через тридцять років піс-

ля заснування Економічного Співтовариства та 

прийняття багатьох законодавчих актів. 

Початок покладений з вступом у силу у 1958 

році Римської Угоди. Однак у ній лише стаття 84 

(2) (нині - Угода про заснування Європейського 

Співтовариства, ст.80 § 2) чітко пов’язувалася з 
повітряним транспортом. У ній зазначалося, що: 

„Рада може вирішити кваліфікованою більшістю 

голосів, чи можуть, а якщо можуть, то в якій мірі 
й у відповідності з якою процедурою, бути при-

йняті відповідні положення для морського та по-

вітряного транспорту”. 

Оскільки держави-члени мали свій погляд на 

роль спільної транспортної політики, пропозиції 
Комісії щодо встановлення конкурентноздатної 
системи повітряних перевезень виявлялися без-
результатними й постійно відмінялися Радою 

Міністрів до 1983 року. У січні 1983 року Пар-

ламент подав скаргу до Європейського Суду на 

підставі статті 175 Угоди на бездіяльність Ради у 

транспортній сфері. У 1985 Європейський Суд 

вирішив, що стаття 175 (1) (а) та (б) Угоди доста-

тньо чітко вимагають від Ради Міністрів вживати 

належних заходів для застосування політики пе-

ревезень всередині Співтовариства та регулю-

вання каботажних прав [2]. Раді було надано пе-

вний час для вжиття відповідних заходів. 

Поки розглядалася дана справа Євро комісі-
єю, 20 березня 1984 року був опублікований 

Другий меморандум щодо цивільної авіації, який 

містив пропозиції щодо застосування правил 

конкуренції у сфері повітряних перевезень і був 

спрямований на лібералізацію існуючих двосто-

ронніх авіаційних угод між країнами-членами.   

У 1985р. Комісія представила Раді White Paper 

щодо завершення формування внутрішнього ри-

нку до 1992 року.  

 Саме цей Меморандум у поєднанні з судо-

вим рішенням 1985 року у транспортній сфері 
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призвели до початку першої стадії процесу лібе-

ралізації повітряних перевезень в ЄС. 

 „Перший пакет” заходів був прийнятий 14 

грудня 1987, вступив в силу у 1988 році та скла-

дався з: директиви Ради 87/601 щодо тарифів на 

регулярні перевезення, яка надавала право авіа-

ційним органам держав-членів схвалювати тари-

фи авіаперевізників [3]; рішення Ради 87/602 

щодо розподілу ємності (що становило 50-50 ма-

ло бути зменшено до 45-55 за перші два роки та 

становити 40-60 після закінчення цього періоду) 

та доступу до ринку [4]; регламент Ради 3975/87 

щодо застосування антитрестовських законів 

Співтовариства до регулярних повітряних пере-

везень [5], в якому детально пояснювалося як 

застосовувати статті 85 та 86 Угоди до повітря-

ного транспорту; регламент Ради3976/87 [6] що-

до виключень з антитрестовських законів. 

Комісія опублікувала три директиви 2671/88, 

2672/88 та 2673/88, які встановлювали вимоги до 

ряду винятків для авіаперевізників згідно статті 
85 (3). Ці директиви діяли до 1 січня 1991 року.  

Всі ці зміни мали на меті розширити доступ 

на маршрути третьої та четвертої „свобод”; вста-

новити більш гнучкі тарифи; більш гнучкий роз-
поділ обсязі; вільний доступ нових авіаперевіз-
ників на ринок, але це ще не було автоматичне 

надання ліцензій; автоматичне призначення ба-

гатьох авіаперевізників на маршрутах, де рух це 

дозволяє, та дозволити більше використання 

п’ятої „свободи” при регулярних перевезеннях 

між центральними та невеликими аеропортами; 

застосовувати правила конкуренції лише до пе-

ревезень всередині ЄС, надаючи певні винятки  з 
цієї сфери у певних випадках для перевізників 

Співтовариства. 

Ці заходи передбачали трирічний перехідний 

період, після закінчення якого мав застосовува-

тися більш ліберальний підхід, щоб до 1992 року 

досягнути кінцевої мети – створення єдиного 

внутрішнього ринку.  

„Перший пакет” застосовувався лише до 

польотів між країнами-членами ЄС і не поширю-

вався на польоти  країн-членів у треті держави та 

навпаки, а також не застосовувався до націона-

льних польотів, тобто до каботажу. Зважаючи на 

відсутність серйозних змін, які запроваджували-

ся „першим пакетом”, у вересні 1989 року Комі-
сія опублікувала пропозиції щодо другої стадії 
лібералізаційного процесу регулярних повітря-

них перевезень.                        

   Засновуючись на цих пропозиціях, Рада у 

червні 1990 року прийняла  „Другий пакет” захо-

дів, який вступив в силу 11 серпня та встановлю-

вав більш гнучкі ціни, відходив від принципу 

чіткого регулювання обсягу та запроваджував 

більш лібералізований доступ до ринку при за-

стосування правил конкуренції [7]. Однак пропо-

зиції Комісії щодо внесення до другої стадії прав 

каботажу були відхилені Радою. До цього „паке-

ту” входили регламенти Ради 2342/90, 2343/90. 

Згідно з ними, тарифи повинні були схвалювати-

ся зацікавленими державами-членами [8]. При-

чому вперше Європейським Співтовариством 

був застосований метод подвійного відхилення: 

дві країни мали відхилити запропоновані тарифи, 

інакше вони вступали в силу. Однак це могло 

застосовуватися лише у випадках, коли тарифи 

перевищували звичайну розцінку щонайменше 

на п’ять відсотків. Лише з 1 січня 1993 року по-

двійне відхилення почало поширюватися на всі 
тарифи. Введення цих регламентів, а також рег-

ламенту Комісії 84/91 [9] щодо встановлення па-

сажирських і вантажних тарифів дозволило авіа-

перевізникам вводити нижчі тарифи не тільки на 

ринках  третьої та четвертої „свобод”, а й на ри-

нках п’ятої „свободи”.  

Пакет рішень, прийнятих у 1992 році, так 

званий „третій пакет” [10], втупив у силу 1 січня 

1993 року та містив такі положення: видання 

державами-членами експлуатаційних ліцензій 

повітряним перевізникам, які засновані на тери-

торії Співтовариства (регламент 2407/92 від 23 

липня 1992 щодо спільних правил видачі ліцен-

зій авіаперевізникам); згідно зі ст.3 §3 авіапере-

візники могли здійснювати свою діяльність лише 

за наявності належних експлуатаційних ліцензій. 

Відповідно до ст.4 §§1 та 2 такі ліцензії надава-

лися лише компаніям держав-членів ЄС [11]. До-

ступ авіаперевізників держав-членів на внутрі-
шні лінії ЄС (регламент 2408/92 від 23 липня 

1992 щодо доступу на внутрішні повітряні лінії 
Співтовариства авіаперевізників Співтоварист-

ва); згідно зі ст.2 b) авіаперевізники Співтовари-

ства – це авіаперевізники, які мають указану екс-

плуатаційну ліцензію, якщо остання надана згід-

но з положеннями регламенту № 2407/92. Дана 

стаття містила також положення, що авіаперевіз-
ники Співтовариства мають право здійснювати 

польоти на усіх лініях ЄС. §2 цієї статті вказував 

на можливість до 1 квітня 1998 року передбачити 

винятки з цього положення у випадку каботажу 

[12]. Встановлення тарифів на сполученнях все-

редині ЄС та фрахт повітряних послуг (регла-

мент 2409/92 від 23 липня 1992 щодо тарифів на 

повітряні перевезення [13]); у ст.1 цього регла-

менту визначалися критерії та процедури, які 
застосовувалися при встановленні тарифів на 
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пасажирські перевезення та фрахт. Але згідно з 
§2 та 3 ст.1 положення щодо тарифів та фрахту 

не застосовувалися, якщо це авіаперевізники ЄС. 

У статі 5 зазначалося, що авіаперевізники могли 

самостійно встановлювати тарифи. Однак стаття 

6 встановлювала два випадки, коли держави-

члени мали змогу використовувати свої повно-

важення у цій сфері. По-перше, це встановлення 

занадто високих тарифів, так само як і занадто 

низьких. Цей регламент офіційно скасовував ре-

гламент 2343/90.  

У цілому запропоновані заходи запроваджу-

вали: вільний доступ до ринку перевізників Єв-

ропейського Співтовариства; вільне призначення 

необмеженої кількості авіаперевізників; вільний 

вибір маршрутів всередині Співтовариства; віль-

ний послідовний каботаж, однак обмеження об-

сягу при здійсненні каботажу протягом перехід-

ного періоду; вільне користування п’ятою „сво-

бодою повітря”; вільне ціноутворення тарифів за 

винятком занадто низьких чи високих, чи метод 

подвійного відхилення; компетенція Європейсь-

кого Співтовариства у зовнішніх зносинах на 

підставі статті 84 (2), а не на підставі статті 113; 

залучення нерегулярних повітряних перевезень 

та їх застосування за подібних умов, за винятком 

ціноутворення при певних категоріях чартеру та 

вантажних розцінок; при здійсненні перевезень 

між членами Співтовариства та третіми країнами 

мали застосовуватися правила конкуренції Євро-

пейського Співтовариства, а Комісії надавалося 

право діяти проти антиконкурентних угод чи 

практики на таких ринках; гармонізація техніч-

ної безпеки та стандартів. 

 Що стосується вантажних перевезень, то ще 

до прийняття „третього пакету” та його вступу у 

дію, у 1991 році був прийнятий регламент  Ради 

№ 294/91. Його основні положення стосувалися 

більш ліберального підходу до правил володіння. 

Водночас передбачалося надання третьої, четве-

ртої та п’ятої „свобод повітря” на внутрішніх 

маршрутах Співтовариства, необмежена частота 

як для регулярних, так і нерегулярних вантажних 

перевезень [14].   

Водночас країни-члени ЄС, які вважали, що 

для адаптації національних ринків до умов єди-

ного європейського повітряного простору потрі-
бен час, отримали змогу робити все поступово. 

Був установлений перехідний період, впродовж 

якого діяли положення, які обмежували право на 

доступ у певних галузях. Найважливіше обме-

ження стосувалося права каботажу, яке було ска-

совано 1 квітня 1997 року. Хоча, як уже було за-

значено, дозволявся послідовний каботаж.  

До того ж скасування обмежень щодо досту-

пу до ринку, провізного обсягу, частоти польотів 

і встановлення тарифів дало місце застосуванню 

справжніх законів з конкуренції з метою захи-

щення від антиконкурентної політики та зловжи-

вань домінантним становищем на ринку повітря-

них послуг. Справді, з 1987 року Європейській 

комісії були надані повноваження застосовувати 

правила конкуренції Договору про заснування 

ЄС (ст. 81 та 81) до повітряних перевезень всере-

дині ЄС. Зокрема, ст. 81 забороняє будь-які уго-

ди між підприємствами, які можуть запобігти, 

обмежити чи порушити конкуренцію, якщо тіль-

ки ці угоди не сприяють зростанню виробництва 

чи розподілу товарів, чи сприяють технічному чи 

економічному прогресу. Стаття 82 забороняє 

зловживання домінантним положенням.  

У квітні 1997 року кінцевий етап створення 

спільного ринку авіаперевезень у рамках ЄС був 

завершений, були зняті всі обмеження на кабо-

тажні перевезення, на ринках 15 держав-членів 

Європейського Союзу були зняті всі обмеження 

для регулярних польотів авіакомпаній країн-

членів, і політика "відкритого неба" стала реаль-

ністю. Авіаперевізники Євросоюзу отримали 

можливість безперешкодно літати усередині 
будь-яких держав Співтовариства,  незалежно від 

того, де вони базуються. Наприклад, ірландська 

бюджетна компанія Ryan Air може мати кілька 

баз у Європі і перевозити пасажирів, скажімо, із 
Франції в Німеччину – незважаючи на те, що за-

снована вона в Ірландії. Але така політика мала 

застосовуватися лише всередині ЄС і не поши-

рювалася на треті країни.  

Висновки. Європейська комісія опублікува-

ла у листопаді 1996 року результати оцінки 

впливу „третього пакету” заходів по лібералізації 
повітряного транспорту. В своїй оцінці Комісія 

дійшла висновку, що лібералізація здійснювала-

ся поступово, що Співтовариству вдалося знайти 

баланс між конкуренцією та контрольними ме-

ханізмами. Розглянуте автором становлення су-

часного регіонального механізму регулювання 

повітряних перевезень, який існує в рамках ЄС, 

може слугувати яскравим прикладом успішного 

втілення ідеї створення багатосторонньої угоди 

щодо обміну комерційними правами. Інші регіо-

нальні та субрегіональні об’єднання можуть ви-

користовувати її в якості прикладу при укладанні 
аналогічних угод, звичайно, з урахуванням своїх 

національних інтересів. Крім того, цей механізм 

потенційно може стати основою створення більш 

масштабних багатосторонніх механізмів, а досвід 

його функціонування може виявитися корисним 
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у процесі поступової лібералізації, при узго-

дженні правил і забезпеченні гарантій, а також 

при наданні прав третім сторонам.  

 

Список літератури 

 
1. ATConf/5-WP/61, р. 3; 

2. European Parliament v. Council, Case 

13\83, 1985 Sig.1513; 

3. Council Directive 87\601, 1987, O.J. (L. 

374) 19; 

4. Council Decision 87\602 of 14 December 

1987. Capacity sharing and market access, 1987, 

O.J. (L.374); 

5. Council Regulation 3975\87, 1987 O.J. (L 

374) 1; 

6. Council Regulation 3976\87 of 14. Decem-

ber 1987, Application of Article 85 (3) of the Rome 

Treaty (Group Exemptions), 1987 O.J. (L 374) 9; 

7. OJ Nr.217 of August 11, 1990; 

8. Council Regulation 2342\90 art 4 (1), 1990 

O.J. (L. 217) 3; 

9. Commision regulation 84\91, 1991 O.J. (I. 

10) 14; 

10. OJ I. 241,  24/08/1992 p. 0001; 

11. OJ L 240, 24.0801992, Bull.7/8-1992, point 

1.3.98; 

12. OJ L 240, 24.0801992, Bull.7/8-1992, point 

1.3.98; 

13. OJ L 240, 24.0801992, Bull.7/8-1992, point 

1.3.98; 

14. S/C/W/200/Add.1; 

 

Стаття надійшла до редколегії 12 травня 2004 року. 

Рекомендована до опублікування у „Віснику” членом редколегії О.В. Гетманцевим. 

 

 

Y.O. Dobidovska 

LEGAL ASPECTS OF LIBERALIZATION OF THE AIRLINE TRAFFIC  

IN THE EUROPEAN UNION 

 

Summary 
In the article the legal aspects of liberalization of the airline traffic in the European Union are analysed. 

 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2004. Випуск  227. Правознавство.                                               59 

УДК 347.4 
© 2004 р. М.І. Боднарук 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
 

ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ  

ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ" 
 

Одним із видів загальнообов'язкового дер-

жавного соціального страхування, передбаченим 

у Основах законодавства України про загально-

обов'язкове державне соціальне страхування, є 

медичне страхування [3]. Проте, на відміну від 

інших видів соціального страхування, які вже 

законодавчо врегульовані, медичне страхування 

ще не знайшло свого правового врегулювання в 

законодавчому акті. На сьогодні розроблений 

лише проект Закону України "Про загальнообо-

в'язкове державне соціальне медичне страхуван-

ня", який потребує аналізу та вдосконалення. 

Проблемні питання правового врегулювання 

загальнообов'язкового державного соціального 

медичного страхування в зазначеному проекті не 

були предметом правового аналізу та висвітлен-

ня в юридичній літературі. 
Виходячи з викладеного, метою даної публі-

кації є аналіз правового врегулювання медичного 

страхування в проекті Закону України "Про зага-

льнообов'язкове державне соціальне медичне 

страхування" та вироблення пропозицій, спрямо-

ваних на удосконалення цього проекту. 

У Преамбулі законопроекту зазначено, що 

він визначає принципи, правові, організаційні та 

фінансові засади і механізм функціонування за-

гальнообов'язкового державного соціального ме-

дичного страхування громадян в Україні. Але, 

виходячи зі ст.6 законопроекту, він поширюється 

не лише на громадян, як зазначено в Преамбулі, 
а й на осіб без громадянства та іноземців. Тому в 

Преамбулі доцільно слово громадян замінити на 

фізичних осіб. 

Викликає серйозні заперечення і визначення 

поняття роботодавці, що дається у статті 1 зако-

нопроекту, яка визначає терміни. Так, згідно з 
указаною статтею, роботодавцями є власники 

підприємства, установи, організації або уповно-

важені ними органи незалежно від форм власно-

сті, виду діяльності та господарювання, і фізичні 
особи, які використовують найману працю; вла-

сники розташованих в Україні іноземних підпри-

ємств, установ, організацій, у тому числі міжна-

родних, філій та представництв, які використо-

вують працю найманих працівників, якщо інше 

не передбачено міжнародними договорами Укра-

їни, згода на обов'язковість яких надана Верхов-

ною Радою України. 

Навіть побіжний аналіз цього визначення 

свідчить, що воно далеко не повністю охоплює 

всі організаційно-правові форми юридичних 

осіб, які можуть виступати роботодавцями. У 

законопроекті вживана стара класифікація юри-

дичних осіб - на підприємства, установи, органі-
зації, яка існувала до проведення кодифікації ци-

вільного законодавства. 

Зазначимо, що у Цивільному та Господарсь-

кому кодексах України немає однозначної класи-

фікації організаційно-правових форм юридичних 

осіб, що викликано було перш за все відсутністю 

єдиної концепції видів і форм юридичних осіб, яку 

необхідно було розробити перед проведенням ко-

дифікації цивільного та господарського законодав-

ства. Це потягло за собою різне вживання форм 

юридичних осіб і в інших законодавчих актах, зок-

рема, в зазначеному законопроекті, в якому поши-

рюється стара класифікація юридичних осіб на 

підприємства, установи, організації. 
Згідно зі ст.81 Цивільного кодексу України, 

який прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чин-

ності 1 січня 2004 року [2], юридичні особи по-

діляються на юридичних осіб приватного права 

та юридичних осіб публічного права. До юриди-

чних осіб публічного права відповідно до ст.167 

ЦК України відносяться державні підприємства, 

навчальні заклади та інші юридичні особи, які 
створюються у випадках і в порядку, встановле-

них Конституцією України та законом. 

До організаційно-правових форм юридичних 

осіб приватного права відносяться товариства, 

установи та інші форми, встановлені законом, 

Отже, ч.І ст.83 Цивільного кодексу України не 

дає вичерпного переліку організаційно-правових 

форм юридичних осіб приватного права. Крім 

вказаних у ній організаційно-правових форм, 

можуть існувати й інші форми юридичних осіб. 

Згідно з ч.2 ст.167 ЦК України держава, крім 

юридичних осіб публічного права, може ство-

рювати також юридичні особи приватного права 

(підприємницькі товариства тощо), брати участь 

у їх діяльності на загальних підставах, якщо інше 

не встановлено законом. Отже, виходячи зі зміс-

ту ч.2 ст.167 ЦК України, держава може як сама 



М.І. Боднарук 

60                                           Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск  227 . Правознавство. 

створити підприємницьке товариство, так і ство-

рити його з іншими юридичними особами, тобто 

це товариство буде корпоративним і лише части-

на статутного капіталу буде належати державі. 
Варто звернути увагу, що за ЦК України, 

підприємство і товариство – це різні форми юри-

дичних осіб. 

Зовсім інша класифікація юридичних осіб 

дана у Господарському кодексі України, прийня-

тому 16 січня 2003 року і введеному в дію 1 січ-

ня 2004 року [1]. Згідно з ч.І ст.63 ГК України, 

залежно від форм власності, передбачених зако-

ном, можуть діяти підприємства таких видів: 

приватне підприємство, що діє на основі приват-

ної власності громадян чи суб'єктів господарю-

вання (юридичної особи); підприємство, що діє 

на основі колективної власності (підприємство 

колективної власності); комунальне підприємст-

во, що діє на основі комунальної власності тери-

торіальної громади; державне підприємство, що 

діє на основі державної власності, тобто 100 від-

сотків статутного фонду належить державі; під-

приємство, засноване на змішаній формі власності 
(на базі об'єднання майна різних форм власності). 

Треба мати на увазі, що, на відміну від ЦК 

України, який визначає сутність підприємства у 

вузькому розумінні, тобто під ним розуміється 

підприємство у вузькому значенні, ГК України 

дає визначення підприємства у широкому зна-

ченні, це узагальнений вид юридичної особи, 

яким можуть називатися і підприємства у вузь-

кому сенсі, і кооперативи, і різні види господар-

ських товариств, які відносяться до корпоратив-

них підприємств. Автор не ставить завданням 

досліджувати проблемні питання класифікації 
видів чи організаційно-правових форм юридич-

них осіб, тим паче, що це вже знайшло своє ви-

рішення в юридичній літературі [4]. 

Отже, як бачимо, класифікація юридичних 

осіб зазнала суттєвих змін, тому використання 

старої класифікації у законопроекті суперечить 

нині чинному законодавству, зокрема Цивільно-

му кодексу України. Крім того, не можна сказати, 

що роботодавцями виступають власники підпри-

ємств, установ, організацій, бо ними виступають не 

власники юридичних осіб, а самі юридичні особи. 

Оскільки термін роботодавець є основною катего-

рією трудового права, то при його визначенні на-

лежить керуватися визначеннями цього поняття, 

які дані в трудовому законодавстві та юридичній 

літературі вченими з трудового права. 

Крім того, викликає заперечення віднесення 

до роботодавців філій та представництв, як відо-

кремлених підрозділів юридичних осіб, оскільки 

вони не можуть виступати згідно з Цивільним 

процесуальним кодексом позивачами і відповіда-

чами по справі, а отже, і нести відповідальність 

перед працівником за заподіяну шкоду, у тому чи-

слі у разі несплати чи несвоєчасної сплати страхо-

вих внесків згідно з цим законопроектом. 

На нашу думку, при визначенні терміна ро-

ботодавець недоцільно перераховувати всі види 

юридичних осіб, які можуть виступати робото-

давцями. Виходячи з викладеного, у ст.1 законо-

проекту можна дати таке визначення поняття 

роботодавець. Роботодавець - це юридична особа 

незалежно від форм власності, виду діяльності та 

господарювання або фізична особа, яка викорис-

товує найману працю. 

Відповідного коректування вимагає і стаття 

7 законопроекту, де також організаційно-правові 
форми юридичних осіб, які виступають страху-

вальниками-роботодавцями, вживаються ще за 

старою класифікацією. Це призводить до того, 

що з переліку юридичних осіб випадають деякі 
організаційно-правові форми юридичних осіб, а 

зокрема, підприємницькі і непідприємницькі то-

вариства, які згідно з Цивільним кодексом, не 

відносяться до підприємств. 

Одним із видів суб'єктів, які підлягають за-

гальнообов'язковому державному соціальному 

медичному страхуванню, є непрацюючі діти ві-
ком до 18 років, проте у ст.7 законопроекту, на 

жаль, не зазначено, хто є платником страхових 

внесків для цієї категорії осіб. На мій погляд, 

страхові внески повинна в цьому випадку спла-

чувати держава в особі уповноваженого центра-

льного органу виконавчої влади. 

Одним із серйозних заперечень, які викликає 

законопроект, є покладення тягаря сплати стра-

хових внесків по загальнообов'язковому держав-

ному соціальному медичному страхуванню на 

пенсіонерів (ст.7 законопроекту). Як відомо, пе-

реважна більшість пенсіонерів отримує пенсію, 

яка не перевищує, згідно з останніми змінами до 

законодавства, прожиткового мінімуму, відпові-
дно, її ледь вистачає на сплату комунальних по-

слуг і мінімальне забезпечення харчування, вже 

не кажучи про інші життєві потреби. Тому обо-

в'язок щодо сплати страхових внесків стосовно 

непрацюючих пенсіонерів повинна взяти на себе 

держава, яка, згідно зі ст.49 Конституції України, 

гарантує право кожного на охорону здоров'я, ме-

дичну допомогу та медичне страхування. "Охо-

рона здоров'я забезпечується державним фінан-

суванням відповідних соціально-економічних, 

медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних 

програм. Держава створює умови для ефективно-
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го і доступного для всіх громадян медичного об-

слуговування. У державних і комунальних за-

кладах охорони здоров'я медична допомога нада-

ється безоплатно". Уже ні для кого не секрет, що 

медична допомога навіть у державних і комуна-

льних закладах не надається безоплатно. Пацієнт 

повинен забезпечити себе всіма лікарськими за-

собами та ліками, сплатити гроші за операцію і 
т.п. Тому цілком очевидно, що пенсіонер на 

свою мізерну пенсію не може полікуватись. Як-

що за новим законодавством, він повинен буде 

сам сплачувати страхові внески зі своєї пенсії, то 

становище його щодо забезпечення медичною 

допомогою не зміниться, оскільки переважна 

більшість пенсіонерів у зв'язку з мізерними пен-

сіями не буде страхуватись. У зв'язку з викладе-

ним, у ч.2 ст.7 законопроекту необхідно передба-

чити, що платником страхових внесків за непра-

цюючих пенсіонерів є держава в особі уповнова-

женого центрального органу виконавчої влади. 

На жаль, з поля правового врегулювання ви-

пали такі соціально незахищені громадяни, як 

безробітні, які зареєстровані в службі зайнятості 
та отримують допомогу по безробіттю. Цілком 

очевидно, що такі особи потребують захисту 

держави, оскільки не можуть взяти участь у доб-

ровільному медичному страхуванні. Тому до ст.6 

законопроекту потрібно внести осіб, які підляга-

ють загальнообов'язковому державному соціаль-

ному медичному страхуванню безробітних у пе-

ріод отримання допомоги по безробіттю, а у ст.7 

законопроекту передбачити, що страхувальни-

ком стосовно цих осіб виступає Фонд загально-

обов'язкового державного соціального страху-

вання України на випадок безробіття. 

У розділі ІІ законопроекту передбачені пра-

ва та обов'язки суб'єктів загальнообов'язкового 

державного соціального медичного страхування 

- застрахованих осіб, страхувальників і страхо-

виків. Проте у законопроекті є суттєві розбіжно-

сті щодо прав та обов'язків суб'єктів медичного 

страхування, а саме, правам одного суб'єкта не 

завжди кореспондують обов'язки іншого суб'єк-

та. Так, серед прав страхувальника у ст. 12 зако-

нопроекту передбачається і право отримувати в 

органах управління Фонду медичного страху-

вання України безоплатно інформацію про поря-

док та умови сплати страхових внесків і викори-

стання страхових коштів Фонду. По-перше, на 

нашу думку, таке право доцільно закріпити не 

лише щодо страхувальника, а й щодо застрахо-

ваних осіб, що потребує доповнення п.1 ст.11 

законопроекту, який встановлює права застрахо-

ваної особи. По-друге, у п.2 ст.14 законопроекту, 

який закріплює обов'язки страховика зазначено-

му вище праву страхувальника та застрахованої 
особи не кореспондує відповідний обов'язок 

страховика. Тому п.2 ст.14 законопроекту необ-

хідно доповнити абзацом, в якому передбачити 

обов'язок страховика надавати страхувальнику та 

застрахованій особі безоплатно інформацію про 

порядок та умови сплати страхових внесків і ви-

користання страхових коштів Фонду. 

Виявлені в процесі аналізу недоліки законо-

проекту та внесені пропозиції для його удоско-

налення сприятимуть більш повному й однозна-

чному правовому врегулюванню питань загаль-

нообов'язкового державного соціального медич-

ного страхування. Врахування пропозицій зако-

нодавцем у разі прийняття вказаного законопро-

екту дозволить також зняти ряд спірних і неяс-

них питань, які виникнуть перед правозастосов-

чими органами. 
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ФІНАНСОВО-КОНТРОЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ 

 

Постанова проблеми. Питання чіткої рег-

ламентації контрольних дій органів фінансового 

контролю існували завжди, а необхідність особ-

ливого їх дослідження існує і сьогодні. Нормати-

вно-правова база, яка визначає порядок діяльнос-

ті органів, що здійснюють фінансовий контроль, 

у певній мірі сформувалась, але інколи її норми 

реалізуються недостатньо ефективно. Забезпе-

чення законності в державі, економічна її стабі-
льність залежать від діяльності контролюючих 

органів і реалізації ними фінансово-контрольних 

норм. Саме для дослідження цієї проблеми і по-

стало питання обґрунтування існування фінансо-

во-контрольного процесу як інституту фінансо-

вого права, що визначає порядок проведення ко-

нтрольних дій органами фінансового контролю в 

рамках, визначених законодавством. 

Ступінь наукової розробки теми. У радян-

ський період дослідження юридичного процесу, 

його ознак, видів, стадій було актуальним. Уже 

на той час Горшеньовим В.М. доводилося існу-

вання юридичного процесу як комплексної сис-

теми органічно взаємопов’язаних правових форм 

діяльності [15, с. 8]. Ці питання  знайшли своє 

продовження в публікаціях Дружкова П.С. [5],  

Недбайло П. Й. [9], Лучина В.О. [7], Мельникова 

Ю.І. [8], Тертишнікова В.І. [16], Шахова І.Б  [6]. 

У вітчизняній науці юридичний процес до-

сліджувала Фатхутдінова О.В. [18]. 

На сучасному етапі проблемами юридичного 

процесу займаються російський учений Сорокін 

В.Д. [12], Бачурін Д.Г. [2], Малько О.В. і Мату-

зов М.І. [14]. 

У перерахованих вище працях автори лише 

частково розглядають контрольний процес як 

самостійну правову форму діяльності [7], [6]. 

Так, Малько О.В., Матузов М.І.[14] відносять 

його до правових процедур, які виступають 

складовою юридичного процесу; у класифікації 
Фатхутдінової О.В. контрольний процес нале-

жить до правозастосовчого неюрисдикційного 

процесу; Сорокін В.Д. відводить місце лише ци-

вільному, кримінальному й адміністративному 

процесу, а всі інші групи процесуальних норм 

виступають в якості процесуального інституту в 

складі матеріальних галузей права [12, с.156]. 

Водночас у сучасних наукових поглядах не 

висловлюється чіткої позиції щодо місця фінан-

сово-контрольного процесу в системі фінансово-

го права, а потреба в цьому вже назріла. 

Мета статті. Дослідження сутності фінан-

сово-контрольного процесу та визначення його 

місця в системі фінансового права. Для досяг-

нення мети в статті поставлені такі завдання: ви-

значити основні ознаки фінансово-контрольного 

процесу, проаналізувати процесуальний характер 

фінансово-контрольних норм, сформулювати 

поняття фінансового-контроль-ного процесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вся діяльність з реалізації норм права відбува-

ється в правовій формі. Саме вона не дає можли-

вості відступу від вимог нормативно-правових 

актів. Правова форма – це конструкція нормати-

вно-впорядкованої діяльності та відповідних до-

кументів, яка являє собою сукупність вимог до 

дій учасників процесу, спрямованих на досяг-

нення певного результату [14, с. 442]. Саме Гор-

шеньов В.М. та Шахов І.Б. комплексно досліди-

ли і довели, що контроль є самостійною право-

вою формою діяльності й існує поряд з право-

творчою, правозастосовчою й установчою пра-

вовими формами діяльністю [6, с.22 – 23].  

Якщо контроль спрямований на перевірку 

грошових фондів, їх мобілізацію, розподіл і ви-

користання, то в даному випадку ми говоримо 

про фінансовий контроль.  

Фінансовий контроль – це діяльність держа-

вних органів і недержавних організацій, наділе-

них відповідними повноваженнями, що спрямо-

вана на забезпечення законності, фінансової дис-

ципліни і раціональності в ході мобілізації, роз-
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поділу і використання фінансових ресурсів дер-

жави [10, с.26]. 

  Представники фінансово-правової науки, 

які досліджують фінансовий контроль, визнача-

ють його поняття, завдання, цілі, принципи, ви-

ди, форми, методи та інше, вказують на існуван-

ня сукупності фінансово-контрольних норм, які 
складають інститут фінансового контролю. 

Існування фінансового контролю як інститу-

ту фінансового права підтверджують Бесчерев-

них В.В. [11], Воронова Л.К. [4], Савченко Л.А. 

[10] та інші. 
Будь-яка діюча норма матеріального права, 

незалежно від її галузевої належності одночасно 

містить у собі необхідність і можливість її реалі-
зації [12, с. 131].  

Фінансовий контроль має важливе значення 

для держави. Основним завданням органів, які 
здійснюють фінансовий контроль, є перевірка 

виконання фізичними і юридичними особами 

фінансових зобов’язань перед державою; вияв-

лення правопорушень та притягнення до відпові-
дальності винних осіб; попередження правопо-

рушень у майбутньому та інше. 

Вся ця діяльність відбувається у певній по-

слідовності та порядку, з дотриманням відповід-

ної процедури. Саме контрольним нормам влас-

тивий процесуальний характер їх реалізації. 
В юридичній літературі переважає погляд, 

який підтверджує існування кримінального, ци-

вільного, а останнім часом – адміністративного 

процесуального права. Ці науковці переконують, 

що процесуальний характер властивий лише 

юрисдикційним правовим формам діяльності, які 
пов’язані з правозастосуванням, а саме розгля-

дом справ про правопорушення, вирішенням 

юридичних спорів та інше. Проте існують при-

хильники і процесуального характеру неюрисди-

кційних правових форм діяльності [9, с.12], [18, 

с.7], [6, с.63]. 

Характерно те, що хоча й існували деякі за-

перечення, але в юридичній літературі зустрі-
чається земельний процес, правотворчий процес, 

процесуальна форма реалізації й охорони прав і 
обов’язків громадян [9, с.278 – 279], правотвор-

чий, правозастосовчий, установчий, контрольний 

процеси [15, с.7], поряд з кримінальним, цивіль-

ним і адміністративним процесами. 

Варто підтримати позицію Сорокіна В.Д., 

який класифікував процесуальні норми на дві 
групи: одні з них утворюють самостійні галузі 
права, інші – представляють собою інститути, 

тобто структурні підрозділи відповідних матері-
альних галузей права [12, с.143 – 144]. 

Саме фінансово-контрольний процес як вид 

контрольного процесу, що здійснюється в сфері 
фінансової діяльності контролюючими суб’єк-тами 

і спрямований на досягнення певного результату, 

має стати інститутом  фінансового права.  

В науці фінансового права розвиток учень 

про процес фінансового контролю в стадії фор-

мування і на даний момент йому не приділяється 

значної уваги.  

Діяльність органів фінансового контролю 

здійснюється в правовій формі, що передбачає 

виконання контрольний дій у суворій відповід-

ності до вимог нормативно-правових актів, а її 
результати завжди пов’язані з настанням юриди-

чно значущих наслідків. 

Останнім часом особливої уваги потребує 

більш послідовне встановлення і закріплення 

порядку проведення контрольних заходів. У де-

якій мірі на законодавчому рівні врегульовані 
основні дії органів фінансового контролю під час 

проведення контрольних заходів, але на сьогодні 
необхідно виробити і єдиний процесуальний по-

рядок діяльності контролюючих суб’єктів у сфе-

рі фінансової діяльності. Все більшого значення 

набувають питання процесуального регулювання 

діяльності органів фінансового контролю, відбу-

вається постійний пошук нових шляхів, створен-

ня яких неможливе без дослідження фінансового 

контролю як самостійного виду юридичного, а 

точніше, контрольного процесу. 

Сам термін “ревізійний процес” [17, с. 37], 

“процес фінансового контролю” [19, с. 14], 

з’являється в літературі для представлення дій, 

що здійснюються під час проведення фінансово-

го контролю у вигляді певної системи.  

Висновок саме про те, що фінансовий конт-

роль необхідно розглядати як самостійну контро-

льно-процесуальну форму діяльності, спробуємо 

зробити на основі розкриття основних його ознак.  

По-перше, фінансовий контроль – це діяль-

ність, пов’язана з використанням наданих орга-

нам фінансового контролю повноважень по пе-

ревірці дотримання господарюючими суб’єктами 

фінансово-правових норм, а в разі виявлення фа-

кту порушення, застосування заходів впливу. 

Фінансовий контроль є правовою формою діяльно-

сті, специфічним видом контрольної діяльності, що 

спрямована на перевірку дотримання положень 

нормативно-правових актів, а в разі вже виявлення 

порушень – накладення стягнень. Отже, правоза-

стосування – це лише частина контрольної діяль-

ності, що реалізується при необхідності. 
По-друге, фінансовий контроль здійснюєть-

ся уповноваженими на це державними органами, 
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а інколи і недержавними організаціями. Норма-

тивно-правові акти, що визначають правовий 

статус контролюючих органів, закріплюють їх 

завдання, функції, права, коло підконтрольних їм 

суб’єктів та інше. Контрольна діяльність не може 

існувати без професійно підготовлених праців-

ників контролюючих суб’єктів, що володіють 

спеціальними знаннями та знаходяться на більш 

професійному рівні, ніж підконтрольні суб’єкти. 

Для укомплектування професійно підготов-

леними, висококваліфікованими і досвідченими 

спеціалістами, процедура добору кадрів до орга-

нів фінансового контролю визначена, хоча має і 
певні недоліки. 

Для усунення дублювання в діях, контро-

люючі суб’єкти підписують регламенти спільної 
діяльності в яких визначають способи взаємодії 
такі як координація проведення планових виїз-
них перевірок, проведення семінарів, нарад, 

конференцій, надання правової допомоги тощо. 

По-третє, фінансовий контроль виражається 

у вчиненні операцій з нормами права. Посадові 
особи органів фінансового контролю безпосере-

дньо використовують норми права при здійснен-

ні контрольних заходів. Контролюючі суб’єкти 

оперують нормами, що визначають порядок ви-

дання розпорядчого документа на проведення 

перевірки або ревізії, виконання окремих дій під 

час фактичного встановлення обставин справи на 

підконтрольному об’єкті, складання проміжних 

документів та актів за наслідками проведеного 

контролю, приймаючи рішення за його результа-

тами та при здійсненні інших дій. 

Діяльність органів фінансового контролю з 
реалізації норм права повинна здійснюватися з 
дотриманням режиму законності. Проте найбі-
льшої уваги потребують операції з нормами пра-

ва, які пов’язані з правозастосуванням. Здійсню-

ючи операції з нормами права, посадові особи 

органів фінансового контролю не можуть вихо-

дити за межі наданих їм повноважень. Будучи 

представниками держави, органи фінансового 

контролю позбавлені можливості діяти інакше, 

ніж у межах повноважень, що визначені в законі. 
Невиконання ж ними тих повноважень, що ви-

значені законом, або виконання тих, що не пе-

редбачені законом, суворо заборонено.  

Порушення вимог закону спричиняє визнання 

дій контролюючих суб’єктів протизаконними і на-

дає право підконтрольним суб’єктам оскаржувати 

прийняті щодо них рішення в адміністративному 

чи судовому порядку. Не завжди всі порушення 

пов’язані з недотриманням порядку застосування 

норм. Причиною цьому може стати двояке норма-

тивно-правове регулювання певної ситуації або 

можливість неоднозначного її вирішення. 

Безвідповідальність при застосуванні фінан-

сово-правових норм підриває престиж діяльності 
органів фінансового контролю та України в ці-
лому як правової держави. 

По-четверте, результати проведеного фінан-

сового контролю оформляються офіційними до-

кументами, що приймаються в рамках компетен-

ції контролюючих органів та у відповідності до 

положень нормативно-правових актів. 

Документи, що приймаються суб’єктами ко-

нтролю, визначають увесь процес фінансового 

контролю, починаючи з прийняття розпоряджен-

ня (наказу) на проведення перевірки або ревізії 
до прийняття рішення за результатами, а також 

перевірки його виконання. 

Зазначені документи є юридичними факта-

ми, на підставі яких виникає, змінюється і при-

пиняється процес фінансового контролю підкон-

трольних суб’єктів.  

Правові документи, прийняті органами фінан-

сового контролю, носять як управлінський харак-

тер (план контрольних заходів, розпорядження 

(наказ) на проведення контролю, акт перевірки або 

ревізії), так і правоохоронний (рішення про засто-

сування фінансових санкцій, постанова по справі 
про адміністративне правопорушення). 

Достовірність даних, отриманих при прове-

денні контрольних дій, правдивість і сумлінність 

контролюючих суб’єктів впливає на справедли-

вість і обґрунтованість рішень, що приймаються 

за їх результатами. 

В законодавстві закріплені вимоги до форми 

і змісту документів. Посадові особи, що їх прий-

мають, несуть відповідальність за їх прийняття в 

межах своїх повноважень та у відповідності з 
діючим законодавством. 

Правова форма документів передбачає до-

тримання вимог щодо обов’язкових реквізитів 

документів, послідовності їх розміщення, часу 

складання, правових наслідків винесення, а та-

кож умов юридичної нікчемності документів, 

підстав для їх зміни чи скасування [14, с. 442]. 

Єдина форма правових документів є 

обов’язковою умовою фінансово-контрольного 

процесу. 

По-п’яте, контрольно-процесуальна діяль-

ність спрямована на створення умов діяльності 
суб’єктів фінансового контролю, а також форму-

вання впевненості в досягненні поставлених ці-
лей, забезпечення стабільності і надійності, як 

для контролюючих суб’єктів, так і для суб’єктів 
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господарювання, під час виникнення між ними 

фінансово-контрольних правовідносин. 

Для забезпечення ефективності контрольної 
діяльності потребує чіткої регламентації та закріп-

лення в нормативно-правових актах механізм дій 

органів фінансового контролю під час здійснення 

контрольно-процесуальної діяльності. 
Наявність матеріальних фінансово-конт-

рольних норм свідчить про можливість їх реалі-
зації за допомогою системи процесуальних фі-
нансово-контрольних норм. 

Відомчі інструкції та інші нормативно-

правові акти в певній мірі регулюють фінансово-

контрольний процес, але зустрічаються окремі 
труднощі при здійсненні фінансового контролю. 

Роботу в напрямку створення єдиних норм і 
правил проведення контрольних заходів розпо-

чато прийняттям Стандартів державного фінан-

сового контролю за використанням бюджетних 

коштів, державного і комунального майна, за-

тверджених Наказом Головного КРУ України від 

9 серпня 2002 року №168 [1], з метою створення 

дієвого механізму протидії правопорушенням і 
зловживанням у сфері використання бюджетних 

коштів, державного і комунального майна. Міні-
стерствам, іншим центральним органам виконав-

чої влади було наказано привести внутрішні но-

рмативно-правові документи з питань контроль-

но-ревізійної роботи у відповідність до стандар-

тів. Продовжується робота з розробки норматив-

но-правових актів, які б визначали єдиний про-

цес фінансового контролю. 

По-шосте, фінансовий контроль здійснюєть-

ся з використанням відповідних методів, прийо-

мів і способів. 

Для встановлення фактичних обставин дія-

льності суб’єктів господарювання, на підставі 
яких приймаються відповідні рішення, органи 

фінансового контролю використовують спеціа-

льні методи, що “представляють собою комплекс 

вивчення економічної ефективності, законності, 
достовірності і доцільності господарських і фі-
нансових операцій на основі використання звіт-

ної, планової (нормативної) та іншої економічної 
інформації в сукупності з дослідженням фактич-

ного стану об’єктів контролю” [3, с. 30].  

Метод фінансового контролю представляє со-

бою підхід до вивчення об’єкта контролю, а ті чи 

інші прийоми виступають як механізм дослідження 

підконтрольного об’єкта і використовуються в за-

лежності від поставлених завдань дослідження.  

Методикою фінансового контролю належить 

вважати сукупність технічних (методичних) при-

йомів контролю, які дають змогу всесторонньо, 

повно й об’єктивно дослідити господарські і фі-
нансові операції підприємства, установи, органі-
зації незалежно від форми і часу їх здійснення з 
метою виявлення, усунення та попередження 

недоліків і порушень у використанні фінансових 

ресурсів [13, с. 4]. 

Фінансовий контроль здійснюється за допо-

могою спеціальних прийомів, які спрямовані на 

отримання необхідної достовірної інформації 
про діяльність підконтрольного об’єкта, і тому їх 

дотримання є обов’язковим у діяльності органів 

фінансового контролю, що сприяє раціональному 

використанню сил і часу в процесі фінансового 

контролю. 

По-сьоме, фінансово-контрольний процес 

слід розглядати не просто як сукупність, а як си-

стему впорядкованих дій, що представлені стаді-
ями: планування і підготовка до проведення кон-

трольних заходів; установлення фактичних об-

ставин справи та узагальнення результатів конт-

ролю; підготовка та прийняття рішення за ре-

зультатами проведеного фінансового контролю; 

перевірка виконання рішення, прийнятого за йо-

го результатами; оскарження актів і дій органів 

фінансового контролю; проведення повторного 

контролю на вимогу вищестоящих контролюю-

чих органів. 

Стадії процесу фінансового контролю визна-

чають логічну послідовність і функціональний 

зміст дій, що проводяться під час його здійснення. 

Висновки. На підставі вищевикладених 

ознак можна сказати, що фінансово-контроль-

ний процес належить розуміти як самостійну 

правову форму діяльності органів фінансового 

контролю, що характеризується специфічними 

особливостями, які не властиві діяльності інших 

державних органів. 

Фінансово-контрольний процес – впорядко-

вана в рамках діючого законодавства і підпоряд-

кована загальним правилам діяльність органів 

фінансового контролю, спрямована на перевірку 

дотримання фінансово-правових норм підконт-

рольними суб’єктами за допомогою спеціальних 

методичних прийомів і способів та фіксацією 

відповідних результатів в офіційних документах.  

Фінансово-контрольний процес – це правова 

форма діяльності органів фінансового контролю, 

яка 1) характеризується специфічною сферою 

діяльності; 2) здійснюється уповноваженими на 

це органами фінансового контролю; 3) пов’язана 

із вчиненням операцій з фінансово-правовими 

нормами; 4) результати фінансового контролю 

оформляються офіційними документами; 5) ре-

гулюється контрольно-процесуальними норма-
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ми; 6) здійснюється з використанням відповідних 

прийомів і способів фінансового контролю;       

7) складається з системи послідовно здійснюва-

них дій так званих стадій.  

Дослідження поняття фінансово-контроль-

ного процесу викликано вимогами науки фінан-

сового права, оскільки від належної діяльності 
органів фінансового контролю залежить вико-

нання завдань і функцій держави, її фінансова 

стабільність, тому він має проводитися в своєрі-
дній контрольно-процесуальній формі. 
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ДЖЕРЕЛА БЮДЖЕТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. Покликане бути ре-

гулятором суспільних відносин, право як якісно 

своєрідне цілісне (системне) утворення повинно 

отримувати зовнішній вираз, набувати різних 

діючих з різною ступінню ефективності специ-

фічних юридичних форм. Якщо суттю і змістом 

охоплюється все те, з чого складається дане 

утворення і чим характеризується його природа, 

то формою фіксуються його межі [25, с.181], 

способи прояву зовні, самостійного існування, 

упорядкування і функціонування. 

Важливим показником значних зрушень у 

вітчизняному правознавстві стало зростання ін-

тересу різних дослідників до загальних наукових 

питань, перегляд з позицій сьогодення суті та 

змісту деяких категорій. Однією з таких катего-

рій, що потребують переосмислення і поглибле-

ної розробки, є категорія „джерела права”, повне 

й об’єктивне визначення якої вимагає поєднання 

сучасних досягнень правової науки і суспільних 

галузей знання [16, с.108]. 

Ступінь наукової розробки проблеми. По-

няття „джерело права” належить до низки най-

більш важливих, основних категорій як у теорії 
права, так і в галузевих юридичних науках. Це не 

обминає і фінансового1 (в тому числі і бюджет-

ного) права. Та якщо в загальній теорії права це 

питання знайшло своє вагоме місце [1; 2, с.76; 5, 

с.167; 11; 13, с.42; 15, с.23; 28], то у бюджетному 

праві – питання джерел лише коротко згадується 

[4, с.35; 12, с.99; 22, с.98] або навіть не згадуєть-

ся взагалі [7; 27]. У радянській період проблему 

джерел права досліджували у своїх працях такі 
видатні вчені, як А.А. Піонтковський, О.Ф. Ше-

банов, С.Ф. Кечекьян, П.О.Недбайло, Д.А.Кері-
мов, А.С.Піголкін, Ю.А. Тихомиров та ін. 

                                                           
1
 Ця проблема на загальнотеоретичному, методологі-
чному рівні незрівнянно менше розроблена у фінан-

сово-правовій науці, ніж категорії „предмет фінансо-

вого права” та „метод фінансово-правового регулю-

вання”. Вона дуже відстала у своєму розвитку від по-

треб як практики фінансової діяльності, так і фінансо-

во-правової теорії і перебуває на рівні розвитку, якого 

досягла ще майже півстоліття тому (Див.: Пацурків-

ський П.С. Джерела фінансового права України // На-

уковий вісник Чернівецького університету. Вип. 11. 

Правознавство. Збірник наук. праць. – Чернівці: ЧДУ, 

1997. – с.36). 

У сучасній науці бюджетного права питання 

щодо поняття та змісту терміна „джерело бюд-

жетного права”, а також його характерні риси та 

класифікація майже не опрацьоване, відсутній 

його детальний науковий розгляд. Можна назва-

ти лише окремі праці, в яких поверхово згадуєть-

ся про цю категорію, хоча проблеми джерел бю-

джетного права розглядалися в процесі аналізу 

норм бюджетного права, бюджетного законодав-

ства, джерел фінансового права та фінансової 
діяльності держави [4, с.35-38; 12, с.99-121; 17, 

с.46-51; 22, с.98-106]. 

Виходячи з постановки проблеми та аналізу 

досліджень, зазначаємо, що основною метою 

статті є дослідження сутності поняття “джерело 

бюджетного права”,  виходячи із впливу на дану 

категорію відповідних наукових здобутків зага-

льної теорії права; аналіз юридичної літератури, 

норм чинного законодавства, які регулюють бю-

джетну діяльність держави, а також формулюван-

ня висновків, які б сприяли єдиному розумінню 

даного поняття і були спрямовані на вдосконален-

ня вітчизняного бюджетного законодавства. 

Виклад основного матеріалу. Ці дві кате-

горії – „джерела бюджетного права” та „джерела 

права в цілому” співвідносяться між собою, як 

особливе та загальне, а тому, щоб з'ясувати по 

суті перше, необхідно хоча б у загальних рисах 

охарактеризувати друге [17, с.36].  

Розуміння поняття „джерело бюджетного 

права” сформувалося історично під впливом по-

ложень загальної теорії права і юридичної прак-

тики застосування цього терміна. Вплив відпові-
дних наукових здобутків загальної теорії права, з 
одного боку, сприяв формуванню методології 
бюджетного права при дослідженні проблем 

джерел права, а з іншого, – переніс у науку бю-

джетного права існуючий у загальній теорії пра-

ва схоластичний характер досліджень цих про-

блем. Зведення категорії „джерело права” до зо-

внішньої форми вираження правових норм стало 

закономірною причиною того, що форма джере-

ла права відсунула на другорядний план сутність 

і зміст цієї категорії [19, с.8].  

Необхідно відзначити, що в юридичній 

практиці застосування категорії „джерело бю-

джетного права” характерна широка варіант-

ність, суперечність та інтуїтивність розгляду 

цього питання. Одним із підтверджень цієї тези є 
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той факт, що у чинному законодавстві відсутнє 

нормативне визначення джерел бюджетного пра-

ва. В цілому думки авторів сходяться щодо за-

стосування цього терміна, однак суперечки то-

чаться навколо формулювання його поняття, а 

отже, і змісту, в якому використовується термін 

„джерело права”. Про це стверджував ще на по-

чатку ХХ ст. Л.І. Петражицький [18, с.517-518].  

З цього приводу професор С.Ф.Кечекьян відзна-

чав, що „джерело права” – не більш ніж образ, 
який скоріше повинен допомогти розумінню, ніж 

дати розуміння того, що позначається цим вира-

зом. Це питання належить до числа найбільш 

неясних в теорії права. Не лише немає поняття, 

але є спірним навіть сам зміст, в якому вжива-

ються слова „джерела права” [11, с.3]. Ця думка, 

висловлена ще в 1946 році, актуальна й до нині. 
Ряд дослідників під джерелом права розуміють 

„корінь, від якого розгалужується право, фактор, 

що породжує право. Джерело права є правоство-

рююче начало” [28, с.111], „щось, що відносить-

ся до форми права” [11, с.5], „спосіб визнання 

соціальних норм” [15, с.30], „способи закріплен-

ня правових норм” [26, с.184], „витоки форму-

вання права, систему факторів, що визначають 

його зміст і форми виразу” [14, с.329], „як спосіб 

вираження державної волі або як спосіб, котрим 

правилу поведінки надається державною владою 

загальнообов’язкова сила” [9, с.3] і на кінець 

“офіційні документи, які містять норми права” 

[30, с.113; 31] та “конкретні форми і процеси, за 

допомогою яких право набуває реальності” [32, 

с.83, 91]. Крім того, ряд авторів виділяє ще й іс-

торичні джерела права, маючи при цьому на ува-

зі внесок внутрішнього й іноземного права у 

створення тієї чи іншої системи права [6; 29].  

Інший підхід до визначення джерел права 

виходить з поділу їх на матеріальні та формаль-

но-юридичні. Під так званим джерелом права в 

матеріальному розумінні мають на увазі його 

оцінку з погляду соціальної обумовленості зміс-

ту норм права. У цьому разі як джерело права 

виступають ті, що лежать ззовні, поза ним різні 
об’єктивні соціальні чинники, які породжують 

право, себто викликають необхідність установ-

лення нових норм, зміни чи скасування старих. 

Ці чинники зумовлені швидкоплинним суспіль-

ним життям, що постійно змінюється, врахуван-

ня їх спонукає законодавця до законодавчої дія-

льності. Як правило, ці чинники виражені в пре-

амбулі нормативно-правового акта. Вони зверне-

ні до виконавців цих актів і покликані слугувати 

з'ясуванню сенсу вжитих законодавчих новацій, 

а отже – усвідомленому їх застосуванню й до-

триманню. У другому значенні джерело права 

трактується з погляду офіційних форм, у яких 

здійснюється становлення, зміна чи скасування 

правових норм і знаходить вираження їх зміст. 

Офіційні форми встановлення і вираження пра-

вових норм – джерело права у юридичному ро-

зумінні [13, с.42-43]. 

Як бачимо, використання такого різноманіт-

тя поняття „джерело права” в якості наукової 
категорії справді пов’язане з великими трудно-

щами. І подолати такі труднощі, на нашу думку 

та на думку багатьох учених, можна двома спо-

собами: або шляхом відмови від даного поняття і 
заміни його іншим, досконалішим, або через на-

дання йому однозначного змісту внаслідок свого 

роду „джентльменської угоди” між ученими. 

Взагалі поняття „джерело права” вперше бу-

ло введене в науковий обіг понад дві тисячі років 

тому Титом Лівієм. У своїй праці „Римська істо-

рія” він назвав Закони ХІІ таблиць джерелами 

всього публічного і приватного права, оскільки 

вони стали витоками тогочасного діючого права 

для давньоримських правознавців. Таке розумін-

ня джерела права ґрунтувалося на первинному 

лінгвістичному значенні слова „джерело” (під 

ним В.І. Даль розумів „будь-який початок чи 

підставу, корінь і причину, вихідне положення”). 

Але як наукова проблема джерела права по-

чинають досліджуватись правознавцями лише на 

кінець ХІХ ст. Ця юридична категорія наповню-

валася змістом з огляду належності дослідника 

до тієї чи іншої юридичної школи [19, с.8]. На 

той час дослідники виділяли два головних засоби 

утворення норм права: з участю держави і без 
участі законодавця. Перший був найбільш поши-

реним і передбачав пряме нормоутворення дер-

жави. Держава приймає закони, які є обов’язко-

вими для її громади і вона ж слідкує за їх дотри-

манням. Але норми права могли виникати і без 
прямого втручання держави. Суспільство вироб-

ляло звичаї і ,з часом, ті з них, які задовольняли 

державу, затверджувались законодавцем. Ці дві 
форми права – закон і правовий звичай і назива-

ли в ХІХ ст. джерелами права [16, с.108]. Німе-

цький учений Ф.Регельсберг до джерел права 

відносив і юриспруденцію, котра „справляє мо-

гутній, зміцнюючий, розвиваючий і змінюючий 

вплив на законодавство” [20, с.55]. Цікавий по-

гляд російського вченого В.І.Сергеєвича, який 

відзначав, що „під джерелом права слід розуміти 

ті сили, що виробляють право. З цього погляду 

джерелом права буде, наприклад, законодавство 

як сила, що створює закон. Але під джерелом 
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права можна розуміти і продукт цієї сили, в да-

ному випадку сам закон” [21, с.5].  

У ХХ ст. також не спостерігалося єдиного 

підходу до розуміння поняття „джерело права”. 

Так, у радянській правовій доктрині під джере-

лом права, у тому числі і бюджетного, почали 

розуміти зовнішню форму його вираження. Зок-

рема, на думку Д.А. Керімова, зовнішня форма 

правової норми – це вираженні зовні її внутріш-

нього організованого змісту. Як правило, у науці 
цю форму називають формою вираження права, 

нормативним актом чи джерелом права в так 

званому формальному змісті (закони, укази, по-

станови тощо) [10, с.226]. С.Л. Зівс стверджував, 

що джерело права є зовнішньою формою об’єк-

тивації правової норми. При цьому суто об’єк-

тивована норма є загальнообов’язковою, а її ви-

конання забезпечується відповідними способами 

державного впливу. Норма права не існує і не 

може існувати поза джерелом права – оболонки 

буття правової норми [8, с.46]. З іншого боку, 

форма буття права є той же результат правотвор-

чості, розглянутий під іншим кутом зору. 

„Об’єктивований в документальному виді акт 

правотворчості”, – зазначає С.С. Алексєєв, – є 

юридичним джерелом відповідних юридичних 

норм і одночасно формою їх юридично офіцій-

ного буття, існування [2, с.214].  

Відмінності між усіма зазначеними підхода-

ми до розуміння джерел права, на нашу думку, 

не мають принципового значення, а дають під-

стави для висновку про те, що під джерелом пра-

ва розуміється лише формально об’єктивована 

діяльність, тобто нормативний акт.  

У сучасній юридичній науці найбільш по-

ширена думка, що поняття „джерело права” то-

тожне поняттю „форма права”. Вперше цей 

складний термін „джерело (форма) права” був 

введений у науковий обіг у середині 80-х років 

А.М.Васильєвим. Однак вчений застерігав від 

повного ототожнення цих категорій і писав, що, 

використовуючи у цієї категорії слово „джере-

ло”, належить розуміти не сутність питання, а 

віддавати данину юридичній традиції, що збері-
гається у галузевих юридичних науках, які вико-

ристовують цей термін для назви того, що сучас-

на теорія права виражає поняттям „форма” [5, 

с.167]. В останнє десятиріччя поширений підхід, 

при якому при застосуванні виразу „джерела 

права” між цими словами в дужках ставлять 

„форми” [26, с.287; 9, с.3-11]. Ми цілком підтри-

муємо цю точку зору. Але при цьому форму пра-

ва не можна ототожнювати з більш широким по-

няттям – з правовою формою взагалі, як це, на-

приклад, робить А.І.Денисов [23, с. 61]. На нашу 

думку, перша із цих категорій співвідносна тіль-

ки з самим правом безпосередньо, а друга – з 
правовою системою в цілому. 

Конкретизація поняття „форма (джерело) 

права” в сучасній теорії держави і права здійс-

нюється в декількох аспектах: а) в матеріальному 

смислі під формою (джерелом) права розуміють-

ся економічні, соціальні умови життя суспільст-

ва, котрі визначають державну владу і виступа-

ють правоутворюючою силою суспільства; б) в 

ідеологічному смислі – розуміється сукупність 

ідей, правосвідомість, концепції, політико-право-

ві погляди і т.д.; в) форма (джерело) права як 

спосіб внутрішньої структуризації і закріплення 

правових велінь розглядається у вигляді внутрі-
шньої форми права; г) в формально-юридичному 

його значенні форма (джерело) права є сукуп-

ність способів втілення в закон волі політичних 

сил, що стоять при владі, саме тут виділяють такі 
різновиди джерел як юридичний прецедент, пра-

вовий звичай, нормативно-правовий акт і норма-

тивний договір; д) форму (джерело) можна роз-
глядати як джерело пізнання права (історичні 
пам’ятки права, дані археології і т.д.) [9, с. 3].  

Джерела права – це офіційно документальні 
способи вираження, закріплення норм права, що 

виходять від держави чи визнані нею, а також 

мають юридичний, загальнообов’язковий харак-

тер. Відповідно, вони являють собою єдине „міс-

це перебування” юридичних норм, резервуар, у 

котрому юридичні норми тільки і знаходяться і 
звідки ми їх „черпаємо” (звідси і назва – „джере-

ла”) [2, с. 76-77]. 

Отже, поняття юридичного джерела права, 

яке склалось у вітчизняній та європейській пра-

вових системах, передбачає взаємозв’язок право-

вої норми з державою. Як зазначають теоретики 

права, воно „спрацьовує” не в усіх випадках [24, 

с. 149]. Тому ми підтримуємо думку П.С. Пацур-

ківського, що „з точки зору загальної теорії пра-

ва, очевидно, необхідно виробити різнорівневе 

розуміння джерела права – як загальне поняття, 

так і визначення, що застосовується в межах того 

чи іншого типу права, правової системи чи на-

віть окремої галузі права” [17, с. 41]. Зокрема, 

Т.І.Муромцев пише, що „під джерелом права не-

обхідно розуміти зумовлений характером право-

розуміння даного суспільства, спосіб визнання 

соціальних норм в якості обов’язкових” [15, 

с.23]. При цьому він виходив з того, що оскільки 

право відрізняється від інших соціальних регуля-

торів своїм загальнообов’язковим характером, то 

і джерелом правових норм, очевидно, повинно 
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бути саме те, що надає йому цю загально-

обов’язковість. 

Висновки. Можна констатувати, що право 

має свої особливі зовнішні форми вираження – 

джерела права, тобто ті, в яких правові норми 

об’єктивуються і функціонують. Для сучасного 

вітчизняного права (в тому числі і бюджетного) 

основною формою є нормативні правові акти. 

Інші, відомі історії людства, правові форми або 

не властиві (прецедент), або не характерні для 

нього (правовий звичай). Своєрідність і характе-

рні риси бюджетно-правових норм (а саме кате-

горичний характер імперативності) дозволяє 

стверджувати, що і така форма, як нормативний 

договір не може бути віднесена до джерел бю-

джетного права. 

Тому ми вважаємо, що в теорії бюджетного 

права поняття джерел права потрібно розглядати 

в трьох взаємопов’язаних моментах: а) юридичні 
джерела бюджетного права (а саме нормативні 
акти); б) їх власна структура; в) систематизація 

всієї суми таких джерел, що діють в Україні (бю-

джетне законодавство).  

В цілому джерела бюджетного права Украї-
ни визначаємо, як  офіційно документальні спо-

соби вираження і закріплення бюджетно-право-

вих норм, що виходять від держави чи визнані 
нею, а також мають юридичний, загально-

обов’язковий характер у сфері бюджетної діяль-

ності держави. 
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Summary 

The sources of the budgetary law are analyzed in the article. A notion of the “sources of law” is given in 

the article. It is stated that the main sources of the budgetary law were statutes and the financial law. 

 
 



 

72                                           Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск  227 . Правознавство. 

УДК 347.73 
© 2004 р. Н.Я. Якимчук 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
 

БЮДЖЕТНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ (КАЗНИ) 

  
Постановка проблеми. У відповідності з 

нині діючим цивільним законодавством в циві-
льних відносинах в якості самостійних суб’єктів 

можуть приймати участь Україна, Автономна 

Республіка Крим, територіальні громади, інозем-

ні держави та інші публічні утворення [1, Ст.2], 

які у цивільних правовідносинах діють на рівних 

правах з іншими учасниками цих відносин [1, 

Ст.167-169]. Але вказані суб’єкти є публічними 

утвореннями, які не визнані в положеннях Циві-
льного кодексу України (ЦКУ) юридичними 

особами, а наділені статусом публічних учасни-

ків цивільних відносин [1, Cт. 2]. Публічний ха-

рактер даних суб’єктів напряму впливає на зміст 

їх цивільної правосуб’єктності, в результаті чого 

відбувається “роздвоєння” юридичної сутності 
держави, Автономної Республіки Крим та тери-

торіальних громад, які у відносинах приватного 

характеру розглядаються в якості приватного 

суб’єкта - казни відповідного рівня, а у відноси-

нах публічного характеру, виступають в якості 
суб’єктів публічної влади. При цьому, звичайно, 

казна (фіск) і держава, як суб’єкт публічної вла-

ди, не є різними суб’єктами: це дві сторони од-

ного и того ж явища — держави [13, с.162]. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Слід 

звернути увагу на те, що про казну як суб’єкта 

цивільного права та проблеми, пов’язані з її від-

повідальністю, зазначалося в роботах А.В.Вене-

діктова, С.Н.Братуся, С.І.Акназія, М.І.Брагінсь-

кого та інших відомих цивілістів. Вчені-фінан-

систи також відзначають правомірність застосу-

вання категорії казна. Зокрема, М.В.Карасьова 

пише, що держава в якості суб’єкта фінансового 

права найчастіше виступає як владний суб’єкт, 

тобто, суверен, як держава-власник, тобто, казна 

[14, с.88]. Значно раніше Є.А.Ровінський зазна-

чав, що “у фінансових правовідносинах особливо 

чітко виступають два правових елементи: а) 

державно-владний, б) майновий, і наголошував, 

що природа держави та її роль визначають особ-

ливе положення держави як суб’єкта даних пра-

вовідносин, яка виступає і як носій влади, і як 

господарюючий суб’єкт в умовах, коли функції 
влади та господарювання тісно переплітаються 

одна з одною” [16, с.56]. Однак проблемам бю-

джетно-правового регулювання питань, пов’язаних 

з цивільно-правовою відповідальністю держави 

(казни), у  сучасних дослідженнях уваги практично 

не приділяється. 

Мета статті полягає в дослідженні основних 

видів цивільної відповідальності матеріального 

характеру, до якої притягується держава як каз-
на, основних проблем  бюджетно-правового ре-

гулювання пов’язаних з цим питань. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Відповідно до Цивільного кодексу України 

(ЦКУ) держава відповідає за своїми зобов'язан-

нями своїм майном, крім майна, на яке відповід-

но до закону не може бути звернене стягнення [1, 

Ст.174]. Однак законодавство України не дає чі-
ткого визначення об’єктів такого майна. До дер-

жави, в силу принципу рівності учасників циві-
льно-правових відносин за порушення цивільних 

прав і обов’язків інших осіб чи невиконання сво-

їх зобов’язань, можуть бути застосовані звичайні 
міри відповідальності, оскільки у внутрішньо-

державних відносинах держава не володіє судо-

вим імунітетом [15, с.29]. Розглядаючи державу 

як суб’єкта цивільно-правової відповідальності 
відмічається існування таких видів відповідаль-

ності держави – повної самостійної відповідаль-

ності держави за своїми зобов’язаннями, соліда-

рної та субсидіарної відповідальності за зо-

бов’язаннями держави.  

1. Субсидіарна відповідальність: 1) Згідно з 
п.3 ст.39 Закону України “Про власність” держа-

вна установа (організація) відповідає за своїми 

зобов’язаннями коштами, що є в її розпоряджен-

ні; при недостатності у державної установи (ор-

ганізації коштів відповідальність за її зобов’язан-

нями несе власник [3]. Однак, слід вказати на 

колізію вказаної норми з положеннями ст. 96 но-

вого ЦКУ де сказано, що: “Учасник (засновник) 

юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями 

юридичної особи, а юридична особа не відпові-
дає за зобов'язаннями її учасника (засновника), 

крім випадків, встановлених установчими доку-

ментами та законом”. 2) Згідно з ст. 138 Госпо-

дарського кодексу України казенне підприємство 

відповідає за своїми зобов’язаннями лише кош-

тами, що перебувають у його розпорядженні. У 

разі недостатності зазначених коштів держава, 
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несе повну субсидіарну відповідальність за зо-

бов’язаннями казенного підприємства.  

2. Солідарна відповідальність. 1) Згідно з ст. 

96. п. 4 ЦКУ “Держава як засновник юридичної 
особи, несе солідарну відповідальність за зобо-

в'язаннями, що виникли до її державної реєстра-

ції”. 2) Під зобов'язаннями держави варто розу-

міти також зобов'язання, що виникли безпосере-

дньо з волі держави як відповідного публічного 

утворення, яка виражена в діях його органів, а за 

спеціальним дорученням й інших суб’єктів, 

включаючи зобов'язання як поручителя і гаранта. 

Держава може забезпечити гарантією зобов’язан-

ня суб’єктів господарювання, які належать до 

державного сектора економіки (ст.199 ч.2 Госпо-

дарського кодексу України). Оскільки на держа-

ву поширюються норми ЦКУ, що регулюють 

участь юридичних осіб у подібних відносинах, то 

засад обмежити їхню відповідальність за зобов'я-

занням з поручительства (гарантії) немає. Вони 

зобов'язані виконувати вимоги кредиторів того 

суб'єкта, поручителем якого той чи інший зі зга-

даних суб'єктів цивільного права виступає в по-

рядку, установленому ст. 554 та 555 ЦКУ.  

3. Повна відповідальність держави. Згідно зі 
ст. 170 ЦКУ держава набуває і здійснює цивільні 
права та обов’язки через органи державної влади 

у межах їхньої компетенції, встановленої зако-

ном. Окрім того, згідно зі ст. 173 ЦКУ у випад-

ках і в порядку встановлених законом, іншими 

нормативно-правовими актами, від імені держа-

ви за спеціальними дорученнями можуть висту-

пати фізичні та юридичні особи, органи держав-

ної влади, органи влади Автономної Республіки 

Крим та органи місцевого самоврядування. Од-

нак держава самостійно відповідає за своїми зо-

бов’язаннями своїм майном, крім майна, на яке 

відповідно до закону не може бути звернено стя-

гнення [1, Ст.174], при цьому юридичні особи, 

створені державою, не відповідають за зобов’язан-

нями держави [1, Ст.176]. Але чітко у законодавст-

ві України не визначено майно держави, на яке не 

може бути звернено стягнення, при тому, що в за-

конодавстві зустрічаються формулювання: “за ра-

хунок держави”, “за рахунок коштів Державного 

бюджету”, “за рахунок власника” тощо.  

Держава є безпосереднім суб’єктом права у 

відносинах, що випливають з державного креди-

ту. Боржником за державними запозиченнями є 

не той чи інший державний орган, а держава в 

цілому – як загальнодержавна казна. Однак від-

повідальність держави в даних відносинах зав-

жди мала і матиме публічний характер. Зокрема, 

на 2004 р. Кабінет Міністрів України набув права 

брати зобов'язання від імені України, пов'язані із 
здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмо-

ви від суверенного імунітету в можливих судових 

справах, пов'язаних із поверненням позик та звіль-

ненням платежів згідно з угодами від будь-яких 

комісій, податків та інших обов'язкових платежів, 

протягом часу дії зобов'язання з повернення запо-

зичених коштів [5, Ст.19].  

Держава як публічний суб’єкт відповідально-

сті несе відповідальність за зобов’язаннями які 
виникли внаслідок заподіяння шкоди відповідно 

до Конституції України, законів України, що ре-

гулюють публічну сферу діяльності держави та 

відповідно до міжнародних зобов’язань держави, 

і зокрема, на неї покладається: 1) відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди завданої фізич-

ним та юридичним особам актами і діями, що 

визнані неконституційними (ст. 152 ч. 3 Консти-

туції України); 2) у положеннях Закону України 

“Про власність” зазначено, що: “у разі прийняття 

Україною законодавчого акта, який припиняє 

право власності, держава відшкодовує власнико-

ві заподіяні збитки. Збитки відшкодовуються в 

повному обсязі відповідно до реальної вартості 
майна на момент припинення права власності, 
включаючи й неодержанні доходи” [3, Ст.48]; 3) 

відшкодування за рахунок держави чи органів 

місцевого самоврядування матеріальної та мора-

льної шкоди, завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб при здійсненні ними своїх пов-

новажень (ст. 56 Конституції України) незалежно 

від вини цих органів (ст. 1173 ЦКУ). 4) відшко-

дування згідно з законом або практикою відпові-
дної держави особі, яка зазнала покарання вна-

слідок такого засудження, покладається також в 

тому разі, якщо “якась особа була остаточно ви-

знана винною у вчиненні кримінального злочи-

ну, і якщо винесений їй вирок був потім скасова-

ний або вона була помилувана на тій підставі, що 

якась нова чи нововиявлена обставина незапере-

чно доводить наявність судової помилки”, якщо 

тільки не буде доведено, що зазначена невідома 

обставина не була свого часу виявлена повністю 

або частково з вини цієї особи (ст. 3 Протоколу 

№ 7 Європейської конвенції про захист прав лю-

дини та основних свобод) [2]; 5) окремо у ст. 40 

Господарського кодексу України, зазначається, 

що збитки, завдані незаконними рішеннями Ан-

тимонопольного комітету або його територіаль-

ними відділами, відшкодовуються з Державного 

бюджету за позовом заінтересованих осіб; 6) 

відшкодування шкоди, заподіяної державним 
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виконавцем під час виконання рішення [6, 

Cт.11], з даного приводу суди повинні врахову-

вати, що в таких справах відповідачами можуть 

бути відповідні відділи державної виконавчої 
служби, в яких працюють державні виконавці, та 

відповідні територіальні органи Державного каз-
начейства України [12, П.21]; 7) відшкодування 

шкоди, заподіяної порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середо-

вища, здійснюється на підставі ст. 50 Конститу-

ції України “Кожен має право на безпечне для 

життя і здоров'я довкілля та на відшкодування 

завданої порушенням цього права шкоди” та ст. 

394 ЦКУ, відповідно до якої: “Власник земельної 
ділянки, житлового будинку, інших будівель має 

право на компенсацію у зв'язку із зниженням 

цінності цих об'єктів у результаті діяльності, що 

призвела до зниження рівня екологічної, шумо-

вої захищеності території, погіршення природ-

них властивостей землі. Особливості застосуван-

ня цивільно-правової відповідальності за заподі-
яну шкоду можуть бути передбачені спеціальни-

ми законами, які регулюють питання охорони 

певного виду такого середовища; 8) неповнолітні 
щодо яких здійснювався профілактичний захід 

або яких він торкнувся, у разі протиправного по-

сягання на їх права, свободу, честь і гідність, за-

подіяння їм майнової чи іншої шкоди на підставі 
ст. 15 Закону України “Про органи і служби у 

справах неповнолітніх та спеціальні установи 

для неповнолітніх”, мають право на повне поно-

влення порушених прав і відшкодування заподі-
яної шкоди [8, Ст.15]; 9) відшкодування, відпові-
дно до ст. 18 Закону України “Про звернення 

громадян”, збитків, якщо вони стали результатом 

порушень встановленого порядку розгляду звер-

нень [7]; 10) відшкодування шкоди, завданої 
громадянам незаконними діями органів дізнання, 

попереднього слідства, прокуратури і суду. 

Шкода підлягає відшкодуванню за рахунок кош-

тів Державного бюджету відповідно до ст. 4 За-

кону України “Про порядок відшкодування шко-

ди, завданої громадянинові незаконними діями 

органів дізнання, досудового слідства, прокура-

тури і суду” від 1 грудня 1994 року № 266/94-ВР. 

Відшкодування шкоди у випадках, передбачених 

у вказаному Законі, провадиться за рахунок кош-

тів державного бюджету [9]. Виконання судових 

рішень, які передбачають відшкодування шкоди, 

завданої громадянинові незаконними діями орга-

нів дізнання, попереднього (досудового) слідст-

ва, прокуратури, а також судів, здійснюється 

Державним казначейством України за приписами 

Державної виконавчої служби України за черго-

вістю їх надходження, за рахунок і в межах бю-

джетних асигнувань, затверджених у Державно-

му бюджеті України на цю мету [12, П.1.2]; 11) 

відшкодування компенсації за рішеннями міжна-

родних організацій. Відповідно до ст. 9 Консти-

туції України чинні міжнародні договори, згода 

на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавст-

ва України. Зокрема, до них належить ратифіко-

вана Верховною Радою України Конвенція про 

захист прав людини та основних свобод 1950 р., 

яка, як і інші міжнародні договори, підлягає за-

стосуванню при розгляді справ судами. В силу 

цього Європейський суд з прав людини право 

вирішувати справи з питань порушення держа-

вами, і зокрема Україною, зобов’язань за поло-

женнями Конвенції шляхом ухвалення судового 

рішення. Високі Договірні Сторони зобов'язу-

ються виконувати остаточне рішення Суду у 

будь-якій справі, в якій вони є сторонами. Суд, у 

разі необхідності, ухвалює про справедливе від-

шкодування стороні, що постраждала [2, Ст.50]. 

Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції про 

захист прав людини та основних свобод або про-

токолів до неї і якщо внутрішнє законодавство 

відповідної Високої Договірної Сторони перед-

бачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі 
необхідності, надає потерпілій стороні справед-

ливу сатисфакцію [9, Ст.41].  Відповідно до Ре-

комендації Комітету Міністрів Ради Європи № R 

(2000) 2 “В справах з перегляду чи поновленню 

провадження з справ, в яких Європейський Суд з 
прав людини присудив справедливу компенса-

цію, питання про те, яким чином така компенса-

ція буде прийнята в розрахунок, повинне вирішу-

ватися на розсуд компетентного внутрішньо на-

ціонального суду або відповідних влад з враху-

ванням обставин кожної справи [11]. Виконання 

рішення Європейського суду з прав людини за 

законодавством України покладено на Державну 

виконавчу службу [4].  

Особливо гостро постало питання суб’єкта 

покриття вказаних зобов’язань у зв’язку з прийн-

яттям Законів про Державний бюджет на 2000 та 

на 2001 роки, де вказувалось, що відшкодування 

відповідно до закону шкоди, завданої юридич-

ним та фізичним особам незаконними діями ор-

ганів дізнання, попереднього слідства, прокура-

тури, суду, податковими і митними органами, 

здійснюється із Державного бюджету України 

Державним казначейством України в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України, за 

рахунок коштів на утримання судів, Генеральної 
прокуратури України, Служби безпеки України, 
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Міністерства внутрішніх справ України, Держа-

вної податкової адміністрації України, Держав-

ної митної служби України, а також інших 

центральних органів виконавчої влади, незакон-

ними діями працівників яких була завдана шкода 

юридичним і фізичним особам, а сума відшкоду-

вання кваліфікується як збитки, нанесені Держа-

вному бюджету України. 

Однак це суперечило також положенням за-

конодавства, оскільки відшкодування вказаних 

видів шкоди повинно покладатися саме на дер-

жаву. Окрім цього, суд не завжди в змозі визна-

чити орган, з якого слід стягувати завдану гро-

мадянинові шкоду. Пояснюється це тим, що єди-

ним джерелом фінансування діяльності право-

охоронних органів і судів є кошти Державного 

бюджету [10]. В результаті Рішенням Консти-

туційного суду України від 3 жовтня 2001 року 

№ 12-рп/2001 статті 32 Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2000 рік" та стат-

ті 25 Закону України "Про Державний бюджет 

України на 2001 рік", були визнані неконститу-

ційними і втратили чинність.  

На сьогодні вироблено та закріплено у Наказі 
Державного Казначейства України від 9 лютого 

2004 р. № 11, який прийнято на виконання ст. 47 

Закону України “Про Державний бюджет Украї-
ни на 2004 рік”, досить ефективний порядок ви-

конання рішень суду щодо відшкодування шкоди 

завданої громадянинові незаконними діями ор-

ганів дізнання, попереднього (досудового) слідс-

тва, прокуратури, а також судів. Виконання су-

дових рішень, здійснюється Державним казна-

чейством України за приписами Державної ви-

конавчої служби України за черговістю їх надхо-

дження, за рахунок і в межах бюджетних асигну-

вань, затверджених у Державному бюджеті 
України на цю мету, а саме програму: 3511250 

"Відшкодування шкоди, завданої громадянинові 
незаконними діями органів дізнання, попере-

днього слідства, прокуратури, суду". Але, по-

перше, даний порядок відповідно до законодав-

ства має бути врегульований не наказом Держа-

вного казначейства, а постановою Кабінету Мі-
ністрів України, і, по-друге, даний порядок охо-

плює правовідносини лише щодо відшкодування 

шкоди завданої незаконними діями органів діз-
нання, попереднього (досудового) слідства, про-

куратури, а також судів, і не розповсюджується 

на інші види зобов’язань держави, які виникли 

внаслідок заподіяння шкоди.  

Відповідно ж до ст. 87 Бюджетного кодексу 

України відшкодування збитків, заподіяних гро-

мадянам повинно відшкодовуватись за рахунок 

видатків державного бюджету України на соціа-

льний захист та соціальне забезпечення. Отже і 
кошти на відшкодування вказаних зобов’язань 

мають бути передбачені Державному бюджетні у 

даному розділі бюджетної класифікації. 
Висновки. Отже, можна наголосити на таких 

основних висновках. Слід прийняти нормативно-

правовий акт, зокрема Закон України “Про дер-

жавну скарбницю” як це і планувалося, у якому 

були б визначені види об’єктів виняткової публі-
чної власності, режим майна держави, та об’єкти 

державної власності на які не може бути зверне-

но стягнення. 

Приймаючи до уваги необхідність додержан-

ня цільового призначення бюджетних коштів, 

призначених для реалізації завдань та функцій 

публічної влади, вважаю необхідним, по-перше, 

впровадження у положеннях бюджетного зако-

нодавства особливого порядку виконання судо-

вих актів, що передбачають стягнення за рахунок 

казни, не лише в якості окремих процедур щодо 

порядку відшкодування окремого виду шкоди, а 

й в усіх інших випадках відповідальності держа-

ви та інших публічних утворень України, а по-

друге, в положеннях законів про Державний бю-

джет України чітко передбачати з яких саме роз-
ділів бюджетної класифікації слід здійснювати 

вказані вище відшкодування. 
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ПОНЯТТЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ 

 
Постановка проблеми. Діюче законодавст-

во та існуючі теорії, що визначають поняття ко-

мунального господарства, сформовані при існу-

ванні суспільних відносин, які істотно відрізня-

лися від сучасних, тому вони не можуть повніс-

тю задовольнити вимоги сьогодення. Відсутність 

кодифікації нормативно-правової бази, яка регу-

лює діяльність комунального господарства, в то-

му числі його фінансування, складність написан-

ня, заважають чіткому визначенню форм фінан-

сування комунального господарства. Вважається, 

що для цього недостатньо лише стилістичної 
правки закону, необхідно проаналізувати потре-

би, які виникають загалом у регулюванні кому-

нального господарства, та провести повний ана-

ліз нормативно-правових актів, що регулюють 

відносини в зазначеній сфері. Лише тоді право-

вий вираз цих нормативно-правових актів буде 

збігатися з сьогоденням. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Ос-

новними науково-теоретичними джерелами ро-

боти, крім законодавчої бази, є праці вчених з 
проблематики державного управління, цивільно-

го і фінансового права, а також статистики. За-

значеному питанню приділяли увагу Воронова 

Л.К.,  Гальчинський А.С.,  Гринюк Р.Ф., Колес-

ников В.М., Пересунько С.І., Спасибо-Фатєєва 

І.В., Шевченко Я.М. Перша група дослідників 

даного питання розглядає комунальне господар-

ство лише як сукупність підприємств і установ, 

що відносяться до комунальної власності, і під-

ходить до вирішення питання з позиції, кому на-

лежить дана власність. Подібний підхід знімає з 
органів місцевого самоврядування турботу про 

створення умов для розвитку території місцевої 
громади і значно знижує їх інтерес в утворенні 
умов для інвестиційної та іншої діяльності, 
спрямованої на утворення сприятливих умов для 

господарювання  на даній території. 
Інша група  дослідників відносить до кому-

нального господарства всю сукупність госпо-

дарств, розташованих на території місцевої гро-

мади, оскільки владні повноваження органів міс-

цевого самоврядування розповсюджуються на 

всі господарюючі на його території суб’єкти. 

Подібний підхід ставить місцеве самоврядування 

над іншими господарюючими суб’єктами і при-

пускає відомі монопольні права органів місцево-

го самоврядування, дає їм  необґрунтовані пере-

ваги в конкуренції, перш за все, з приватним сек-

тором на території місцевої громади. У літерату-

рі традиційно вживається “комунальний” як си-

нонім “муніципальний”, у тому числі для назви 

власності місцевого самоврядування та підпри-

ємств, які засновані на цій власності [9, с.11]. 

Метою статті є дослідження поняття кому-

нального господарства та його видів і джерел 

фінансування на сучасному етапі. Для реалізації 
сформульованої мети перед автором постали такі 
завдання: розкриття поняття та сутності кому-

нального господарства; з’ясування поняття орга-

нізаційно-правової форми комунального госпо-

дарства; визначення правового режиму фінансу-

вання комунального господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Коріння місцевого самоврядування сягає глиби-

ни віків і пов’язане з необхідністю об’єд-нання 

людей з метою виживання. Ще в період первіс-

них общин люди, об’єднані суворими умовами 

життя, змушені були виконувати багато функцій 

разом. Об’єднання зумовлювалось необхідністю 

передачі знань і навичок від покоління до поколін-

ня, і не випадково на чолі роду стояв один зі старі-
ших представників даного роду, тому що його 

знання і досвід могли бути використані іншими. 

Місцеве самоврядування має ознаки як дер-

жави, так і господарюючого суб’єкта. У двоякос-

ті природи місцевого самоврядування і міститься 

причина для дискусій з приводу визначення тер-

міна “комунальне господарство”. 

Слово “муніципальний” пішло від латинсь-

ких munis – тяжкість і capio – приймаю, пізніше 

воно було трансформоване в municipium – місто 

з правом самоврядування та використовується в 

країнах англосаксонської системи місцевого са-

моврядування для визначення органів місцевого 

самоврядування в усіх адміністративно-терито-

ріальних одиницях нижче рівня держави і 
суб’єктів федерації (city, town, village і т.п.) [6, 

с.382]. Враховуючи особливості англосаксонсь-

кої системи місцевого самоврядування у деяких 

наукових публікаціях відзначається, що най-

більш правильне вживання терміна “муніципа-

льний” як синонім поняття “місцеве самовряду-

вання” винятково при характеристиці органів   

самоврядування в містах, їх власності і підпри-
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ємств [13, с.100]. Водночас ряд учених, які ви-

знають, що термін “муніципальний”  використо-

вується лише для визначення самоврядування в 

містах, у своїх працях надають йому більш ши-

рокого значення,  використовуючи дане поняття 

для визначення самоврядування не тільки в міс-

тах, але і в інших адміністративно-територіаль-

них одиницях [12, с.296].  

Термін “комунальний” походить від фран-

цузького commune, яке пішло від латинського 

“communis” – загальний [14, с.260]. Протягом 

усього часу існування терміни “комуна” і “комуна-

льний” використовуються для визначення сукуп-

ності понять, що пов’язані з адміністративно-тери-

торіальним поділом держави, з організацією само-

врядування різних типів поселень. 

Зауважимо, що термін “комунальний” впе-

рше став вживатись у радянський період історії 
нашої держави на його початковому етапі відно-

сно терміна “міське господарство”. Так, у п.27 

“Положення про міські ради” визначалось, що у 

сфері комунального господарства міськради ор-

ганізовують і завідують міським транспортом, 

володіють пожежною справою і протипожежни-

ми заходами, електричними станціями, водопро-

водом, каналізацією та іншими підприємствами 

загального користування, вживають заходів що-

до розвитку комунального будівництва і регу-

люють житлову справу [11, с.314].  

Та питання використання понять “муніципа-

льний” або “комунальний” для юридичної науки 

не нове. У 1928 році Л.А.Веліхов у праці “Осно-

вы городского хозяйства”, посилаючись на бага-

тозначність терміна “міське господарство”, за-

стосовував спеціальний термін. Таким терміном, 

на його думку, є існуючий у літературі термін 

“муніципальне господарство”. При цьому автор 

пропонував використовувати термін “муніципаль-

не господарство” як найбільш визначений науко-

вий термін, а термін “комунальне господарство” – 

як термін офіційний. Л.А.Веліхов пише: “Ні прак-

тика і техніка, ні, тим більше, теорія, не допуска-

ють безкаранно  довільного спрощення і змішуван-

ня різнорідних понять і систем. Органічна відмін-

ність не повинна номінально збігатися. Така азбуч-

на вимога теоретичної  методології” [7, с.218]. 

За визначенням Веліхова Л.А., муніципальне 

господарство – це “діяльність міста в особі його 

міських публічних органів, спрямована на задо-

волення відомих колективних потреб міського 

населення”. Спираючись на це визначення, можна 

охарактеризувати комунальне господарство як су-

купність підприємств і установ, що здійснюють на 

території місцевої громади господарську діяль-

ність, спрямовану на задоволення колективних (су-

спільних) потреб населення. На нашу думку, таке 

визначення поняття найбільш повно відображає 

сутність самого комунального господарства. 

Існує методика для визначення терміна “ко-

мунальне господарство”, що містить підхід, який 

виходить з того,  що комунальне господарство – 

це сукупність підприємств і установ, які здійс-

нюють діяльність на території місцевої громади; 

діяльність, яка здійснюється цими підприємствами 

й установами, спрямована на задоволення суспіль-

них інтересів; оскільки діяльність здійснюють різ-
норідні за природою суб’єкти, то потрібен і 
суб’єкт, що координуватиме їх діяльність. 

Виходячи з такого аналізу, основною озна-

кою, за якою можна класифікувати елементи ко-

мунального господарства, є роль та місце елеме-

нта в  реалізації суспільних  потреб. Дотримую-

чись зазначеного погляду, можна виділити такі 
його елементи: комунальні підприємства, діяль-

ність яких повністю підпорядкована інтересам 

населення місцевої громади; інші підприємства й 

установи, діяльність яких частково пов’язана з 
реалізацією суспільних інтересів населення міс-

цевої громади; органи місцевого самоврядуван-

ня. Відповідно і роль цих елементів буде різною. 

Комунальні підприємства свої результати, зок-

рема, прибуток чи конкретні товари і послуги, 

спрямовують на суспільні потреби. Інші устано-

ви і підприємства змушені брати участь у реалі-
зації суспільних інтересів у силу нормативного 

або суспільного примусу. Органи місцевого са-

моврядування здійснюють особливу функцію – 

регулюють діяльність двох попередніх елементів 

в інтересах населення місцевої громади. 

За роллю у вирішенні питань місцевого зна-

чення можна виділити декілька видів комуналь-

ного господарства. Комунальна модель комуна-

льного господарства – основне навантаження 

затрат на реалізацію суспільних інтересів і по-

треб несуть самі жителі місцевої громади й осно-

вними ресурсами є податки з населення. Голо-

вним елементом у цій системі виступає орган 

місцевого самоврядування, який здійснює мобі-
лізацію ресурсів та їх  розподіл. Дана модель ха-

рактерна для найбільш благополучних країн Єв-

ропи, де права органів місцевого самоврядування 

на ведення господарської діяльності обмежені. 
Недостатність ресурсів для виконання завдань, 

покладених на місцеве самоврядування, фінансу-

ється державою. Комунально-рентна модель ко-

мунального господарства – передбачає участь 

органів місцевого самоврядування у сфері вико-

ристання ресурсів території та в її розвитку через 
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надані їм обмежені права у фінансово-кредитній 

діяльності і права ресурсної плати, тобто податки 

з населення доповнюються обкладанням вироб-

ників продукції і послуг на території місцевої 
громади. Муніципально-рентна модель комуна-

льного господарства – основну турботу з обслу-

говування населення і вирішення питань місце-

вого значення несуть органи місцевого самовря-

дування, для цього їм надано можливість стати 

повноцінним господарюючим суб'єктом на своїй 

території [8, с.18]. 

У чистому вигляді жодна модель не існує. 

Існування тієї або іншої моделі залежить від ряду 

обставин, головними з яких є: обсяг компетенції 
органів місцевого самоврядування, визначений 

законодавством; наявність і характер основних 

ресурсів території; наявність кваліфікованих ка-

дрів в органах місцевого самоврядування і на 

комунальних підприємствах; податкоспромож-

ність населення. Отже, у залежності від цих об-

ставин і формується конкретний вид комуналь-

ного господарства. 

Багатогалузевий комплекс комунального го-

сподарства охоплює такі об'єкти комунального 

господарства: водопостачання, водовідвід, жит-

лопостачання, газопостачання, дорожнє господ-

дарство і благоустрій, місцевий електротранс-

порт та інші служби, що надають послуги насе-

ленню, промисловим та іншим споживачам усіх 

форм власності.  
В умовах перехідної економіки та проведен-

ня приватизації житлового фонду України фінан-

сування житлово-комунального господарства 

зазнає суттєвих змін. До початку широкомасш-

табних ринкових перетворень комунальні під-

приємства перебували переважно у загальнодер-

жавній власності; галузь утримувалась за раху-

нок бюджетних дотацій та перекладання вартості 
послуг на промислові підприємства; неймовірно 

дешевими були енергоносії; за рахунок іннова-

ційного фонду працювала галузева наука; не іс-

нувало проблеми  збору платежів і такої болючої 
на сьогодні проблеми заборгованості.   

Та вже в той час починали чітко виявлятись 

проблеми перехідного періоду. Ринковий принцип 

лібералізації цін під час переходу держави в цілому 

до ринкової системи функціонування  економіки 

спричинив суттєве подорожчання комунальних 

послуг, тарифи на які не покривали їх вартості.  
Відчутного загострення набула проблема 

неефективного використання ресурсів. Це пояс-

нювалося тим, що застарілі технології, які були 

впроваджені за радянських часів і, зважаючи на 

дешевизну і практично бездефіцитність ресурсів 

у колишньому СРСР, були налаштовані на екс-

тенсивний розвиток галузі. На початку 90-х років 

такі технології виявилися вкрай неефективними. 

При цьому бюджетні кошти на їх модернізацію 

вже не виділялися, а тариф, як і раніше, подібні 
витрати не покривав.  

Оскільки в собівартості комунальних послуг 

енергетична складова досягає в окремих підпри-

ємствах більше 50 відсотків, то підвищення цін 

на енергоносії неминуче призвело до випереджу-

вального, порівняно з іншими товарами, зрос-

тання вартості комунальних послуг: підвищення 

тарифів у цей період удвічі-втричі перевищувало 

зростання споживчих цін у цілому. Та навіть за 

таких умов частка вартості, яку сплачувало насе-

лення, все ще залишалася мізерною, що змушу-

вало державу продовжувати виплачувати дотації 
підприємствам комунального господарства. 

Практично було припинено фінансування розви-

тку підприємств галузі за рахунок державного 

бюджету. Суспільство не в змозі утримувати си-

стему комунального господарства з такими висо-

кими питомими витратами матеріальних і енер-

гетичних ресурсів, втратами та нераціональними 

витратами питної води і теплової енергії, безгос-

подарним відношенням до утримання та експлу-

атації об’єктів житлово-комунального господар-

ства як власників, так і споживачів [10]. У цей 

час були проголошені основні принципи реформи 

галузі, а саме: демонополізація, роздержавлення, 

енергозбереження, нова тарифна політика, нові 
форми управління галуззю. Проте вся реформа ко-

мунального господарства в той період звелася ви-

нятково до підвищення цін на послуги.  

Відсутність комплексного підходу до запро-

вадження ринкових відносин у галузі комуналь-

ного господарства, недосконалість нормативно-

правової бази та непослідовність у прийнятті рі-
шень, неналежна увага керівників міст і регіонів 

до цієї справи, поряд з відсутністю інституцій-

них перетворень призвели до руйнування і кри-

зового стану галузі. Яскравим прикладом неро-

зуміння того, як працює галузь, стало скасування 

з 1 липня 1998 року дотацій на різницю в тари-

фах із одночасним прийняттям Верховною Ра-

дою України в липні 1998 року Закону України 

“Про тимчасову заборону підвищення тарифів на 

житлово-комунальні послуги та перевезення па-

сажирів у громадському транспорті, що нада-

ються громадянам України”[3]. Президенту та 

Уряду лише через півтора роки вдасться через 
Конституційний Суд України скасувати дію цьо-

го закону. За цей час галузь втратила майже три 

мільярди гривень. У середині 90-х років з прийн-
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яттям Конституції України [1] та Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”[2] роз-
почато  процес приватизації житла, передачі у 

комунальну власність об’єктів соціальної інфра-

структури. Цей процес не завершено, але вже 

тепер бачимо нечітке законодавче розмежування 

повноважень органів виконавчої влади різного 

рівня. До початку приватизації житла та проведен-

ня цінової реформи в галузі житлово-комуналь-

ного господарства зазначений сектор економіки 

майже повністю був дотаційний: до жовтня 1994 

року платежі населення за використані житлово-

комунальні послуги покривали лише біля 4 % собі-
вартості цих послуг, 96 % собівартості покривалися 

з консолідованого бюджету України [15, с.19]. 

Отже, назріла нагальна потреба реформу-

вання галузі комунального господарства, а це 

випливає з того, що відсутні системні перетво-

рення у цій сфері, недосконала нормативно-

правова база та непослідовність у прийнятті рі-
шень щодо створення фінансово-спроможних та 

ефективно працюючих у ринкових умовах під-

приємств комунального господарства; немає ба-

зового закону, який би регулював основні засади 

функціонування галузі, а також відповідних за-

конів по підгалузях комунального господарства. 

Розв’язання проблеми забезпечення фінансової 
стабілізації житлово-комунального комплексу є 

головною передумовою формування економіч-

них взаємовідносин у цій галузі економіки, що 

передбачає: реструктуризацію та ліквідацію за-

боргованості у сфері житлово-комуналь-ного 

господарства відповідно до законодавства; подо-

лання збитковості житлово-комунального госпо-

дарства, забезпечення стабільного і достатнього 

поточного фінансування виробництва житлово-

комунальних послуг.  

Для оздоровлення фінансової ситуації в жи-

тлово-комунальному господарстві потрібно рес-

труктурувати заборгованість бюджету та бюдже-

тних організацій перед підприємствами житлово-

комунального господарства і визначити реальні 
терміни її ліквідації. Для розв’язання цієї про-

блеми потрібно: розробити порядок ліквідації 
заборгованості в житлово-комунальному госпо-

дарстві; провести інвентаризацію заборгованості 
та витрат підприємств житлово-комунального 

господарства; скласти акти звіряння заборгова-

ності з усіма кредиторами і дебіторами; розроби-

ти стандартні форми для уніфікованого обліку і 
контролю за станом заборгованості.  

У кожному місті та районі необхідно ство-

рити комісії з розгляду питань погашення забор-

гованості за житлово-комунальні послуги, до 

складу яких повинні входити керівники під-

приємств житлово-комунального господарства та 

представники громадських організацій [4]. Акту-

альне також прийняття нормативно-правових 

актів, розробка яких може бути істотно приско-

рена, якщо в цьому братимуть участь регіональні 
та місцеві органи виконавчої влади (лобіювання 

регіональних і місцевих інтересів). Це, насампе-

ред, маються на увазі Закони України “Про пит-

ну воду і водоспоживання”, “Про створення і 
функціонування об'єднань (товариств) співвлас-

ників багатоквартирних будинків (кондомі-
ніумів)”. Пропонуємо внести зміни і доповнення 

у такі закони України: “Про ціни і ціноутворен-

ня” (щодо надання місцевим органам виконавчої 
влади й органам місцевого самоврядування пов-

новажень по встановленню цін і тарифів на всі 
житлово-комунальні послуги); “Про оподатку-

вання прибутку підприємств” (віднесення об'єд-

нань співвласників багатоквартирних будинків 

до неприбуткових організацій поряд із житло-

будівельними кооперативами); “Про страхуван-

ня” (необхідність введення в Україні обов'язко-

вого житлового страхування). А також змі-ни до 

законів, що встановлюють пільги по оплаті жит-

лово-комунальних послуг певному колу осіб за 

фаховими й іншими ознаками, по упорядкуван-

ню системи цих пільг та визначення джерел 

фінансування витрат по наданню пільг за оплату 

житлово-комунальних послуг і за проїзд у місь-

келектротранспорті. 
З метою удосконалення механізму реформу-

вання житлово-комунального господарства 

України, створення умов до переходу на повну 

оплату населенням вартості житлово-комуналь-

них послуг, з ініціативи місцевих органів вико-

навчої влади й органів місцевого самоврядування 

сьогодні необхідно доопрацювати  питання про 

проведення експерименту з регулювання тарифів 

на житлово-комунальні послуги в містах Києві, 
Харкові, Кременчуці і Луцьку. 

Сьогодні особливої актуальності набуває та-

ка сфера житлово-комунального господарства, як 

побутові відходи (збір, транспортування, переро-

бка, утилізація і поховання побутових відходів), 

з якими потрібно вирішувати питання, що істот-

но впливає на санітарно-епідемічний і екологіч-

ний стан міст. Наприклад, тепер ведеться актив-

на робота з експертами Європейського Банку 

Реконструкції і Розвитку щодо фінансування 

проекту “Розвиток системи управління побуто-

вими відходами в місті Харкові” (будівництво 

нового полігону твердих побутових відходів, 

сміттєперевантажувальних станцій, реконструк-
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ція сміттєспалювального заводу) під гарантії мі-
ської ради й Уряду. Це стало можливим завдяки 

підтримці Кабінету Міністрів України і Держбу-

ду України, ініціативі міської ради та її виконав-

чого  комітету  по розвитку  міської  сфери  щодо  

побутових відходів [5, с.24]. 
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Summary 

In the article on the basis of the Constitution of Ukraine and other laws of Ukraine the concept of a mu-

nicipal service and source of its financing are considered. 
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ПРАВОВІ РЕЖИМИ ОПОДАТКУВАННЯ У СФЕРІ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО  

ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Постановка проблеми. Верховна Рада 

України 1 липня 2004 р. прийняла два закони: 

"Про внесення змін до Закону України "Про опо-

даткування прибутку підприємств" № 1957-IV та 

"Про внесення змін до Закону України "Про по-

даток з доходів фізичних осіб" № 1958-IV. Обид-

ва закони підписані Президентом України 21 ли-

пня цього року. Однією з найважливіших новацій 

цих законів є встановлення правил оподаткування 

коштів, які вносяться до недержавних пенсійних 

фондів (НПФ), страхових організацій та на банків-

ські пенсійні депозитні рахунки. 

Регулювання оподаткування у сфері накопи-

чувального пенсійного забезпечення є одним із 
найголовніших важелів для розвитку як публіч-

них, так і приватних пенсійних фондів у всіх кра-

їнах, які запровадили накопичувальне пенсійне 

забезпечення. Ефективна система оподаткування 

має створювати достатнє економічне заохочення 

роботодавців для утворення корпоративних пен-

сійних фондів або сплати пенсійних внесків на 

користь своїх працівників до інших видів пен-

сійних фондів. Але вона також не повинна надава-

ти необгрунтовано великі податкові пільги чи зві-
льнення від оподаткування, які зменшують надхо-

дження до Державного та місцевих бюджетів. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Оскільки організація оподаткування в системі 
накопичувального пенсійного забезпечення має 

великий вплив на поведінку суб'єктів цієї систе-

ми та на тенденції економічного розвитку країни, 

протягом останніх десяти- п'ятнадцяти років у 

міжнародній економічний літературі широко 

дискутувалися можливі моделі оподаткування, їх 

позитивні сторони та недоліки [1; 2; 3; 4]. У кра-

їні ці питання також обговорюються вченими та 

практиками - економістами, але поки що не до-

сліджуються вченими-правниками. 

Метою цієї статті є розгляд правового ре-

жиму оподаткування у сфері накопичувального 

пенсійного забезпечення в Україні та його порів-

няння з найбільш поширеними моделями опода-

ткування, які застосовуються у світі. 
Будь-яка модель оподаткування має спира-

тися, принаймні, на три основні принципи: 1) 

задоволення фіскальної потреби держави, яка 

вимагає, що всі доходи юридичних і фізичних 

осіб повинні оподатковуватися; 2) справедли-

вість оподаткування, яка вимагає недопущення 

подвійного оподаткування одних і тих самих об'-

єктів оподаткування; 3) прозорість системи опо-

даткування, яка потребує утворення системи так, 

щоб вона була зрозумілою для платників податків, 

з одного боку, та зручною для її застосування, про-

ведення нагляду та контролю фіскальними держа-

вними органами - з іншого. 

З урахуванням цих принципів сьогодні у сві-
ті застосовуються кілька моделей оподаткування 

доходів фізичних осіб - учасників системи нако-

пичувального пенсійного забезпечення. Ці моде-

лі базуються на трьох можливих моментах опо-

даткування коштів, що накопичуються в пенсій-

них фондах. Три можливих моменти оподатку-

вання виникають: 1) під час здійснення пенсій-

них внесків до НПФ вкладником пенсійного фо-

нду (чи то фізична особа, яка робить внески на 

свою користь, чи юридична особа-роботодавець, 

яка сплачує внески на користь своїх працівни-

ків); 2) під час отримання пенсійним фондом інве-

стиційного прибутку на накопичені в НПФ кошти 

(з подальшим розподіленням між учасниками фон-

ду); 3) під час отримання фізичною особою - учас-

ником НПФ пенсійних виплат з цього фонду (після 

досягнення особою пенсійного віку). 

При застосуванні оподаткування в різні мо-

менти, зазначені вище, можна отримати вісім 

базових стратегій (чи вісім моделей) оподатку-

вання пенсійних накопичень. Але практично 

найпоширенішими є лише чотири з них, які за-

стосовуються сьогодні в різних країнах світу. 

Розглянемо кожну з цих чотирьох окремо. 

У першій моделі оподаткування: 1) не опо-

датковуються пенсійні внески під час їх сплати 

до НПФ; 2) не оподатковуються інвестиційний 

дохід НПФ та інші пасивні доходи НПФ під час 

їх отримання пенсійним фондом і розподіл між 

учасниками НПФ; 3) оподатковуються пенсійні 
виплати під час їх переказу фізичним особам-

учасникам пенсійного фонду, які вже досягли 

свого пенсійного віку. Отже, скорочена назва цієї 
моделі оподаткування може звучати як "Звіль-

нення, Звільнення, Оподаткування" - чи ЗЗО. 

У другій моделі оподаткування: 1) оподат-

ковуються пенсійні внески під час їх сплати до 
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НПФ; 2) не оподатковуються інвестиційний до-

хід та інші пасивні доходи НПФ під час їх отри-

мання пенсійним фондом і розподіл між учасни-

ками НПФ; 3) не оподатковуються пенсійні випла-

ти під час їх переказу фізичним особам-учасникам 

пенсійного фонду, які вже досягли свого пенсійно-

го віку. Отже, можна вживати скорочену назву цієї 
моделі оподаткування як "Оподаткування, Звіль-

нення, Звільнення" - чи ОЗЗ. 

У третій моделі оподаткування: 1) опода-

тковуються пенсійні внески під час їх сплати до 

НПФ; 2) оподатковуються інвестиційний дохід 

та інші пасивні доходи НПФ під час їх отриман-

ня пенсійним фондом і розподіл між учасниками 

НПФ; 3) не оподатковуються пенсійні виплати під 

час їх переказу фізичним особам-учасникам пен-

сійного фонду, які вже досягли свого пенсійного 

віку. Тому можна вживати скорочену назву цієї 
моделі оподаткування як "Оподаткування, Оподат-

кування, Звільнення" - чи ООЗ. 

У четвертій моделі оподаткування: 1) не 

оподатковуються пенсійні внески під час їх 

сплати до НПФ; 2) оподатковуються інвестицій-

ний дохід та інші пасивні доходи НПФ під час їх 

отримання пенсійним фондом і розподіл між 

учасниками НПФ; 3) оподатковуються пенсійні 
виплати під час їх переказу фізичним особам-

учасникам пенсійного фонду, які вже досягли сво-

го пенсійного віку. Отже, можна вживати скороче-

ну назву цієї моделі оподаткування як "Звільнення, 

Оподаткування, Оподаткування" - чи ЗОО. 

Ці чотири моделі отримали найбільше за-

стосування тому, що в них не виникає подвійно-

го оподаткування одних і тих же сум коштів.      

У інших моделях виникає подвійне оподатку-

вання сум або значно ускладнюється процедура 

сплати податків на суми, які ще не були оподат-

ковані (як при застосуванні моделей типу ОЗО, 

ООО), або ж виникає повне звільнення від оподат-

кування всіх коштів, які вносяться до недержавних 

пенсійних фондів (як при застосуванні моделі типу 

333). Застосування різних моделей оподаткування 

дає різні обсяги податкових нарахувань і різні суми 

пенсійних накопичень, які учасники НПФ потім 

отримують у вигляді пенсійних виплат. 

Досвід країн-членів ОЕСР та країн-учасниць 

Європейського Союзу свідчить, що з чотирьох 

моделей оподаткування найчастіше застосову-

ється модель типу ЗЗО. Польща, Угорщина, Чилі, 
Індія та Мексика також застосовують модель типу 

ЗЗО. Типи моделей оподаткування, що застосову-

ються в країнах-членах ОЕСР і країнах-учасницях 

Європейського Союзу, наводяться в табл. 1. 

Модель оподаткування типу ЗЗО дає еко-

номічні стимули для фізичних осіб брати участь 

у накопичувальних пенсійних фондах, тому що 

кошти, сплачені на користь цих осіб до НПФ, не 

включаються до їх сукупного оподатковуваного 

доходу та не підлягають оподаткуванню під час 

їх сплати до НПФ. Вони будуть оподатковані 
лише через багато років, коли фізична особа до-

сягне свого пенсійного віку та почне отримувати 

пенсійні виплати за рахунок цих накопичених 

коштів. Отже, з погляду держави, застосування 

моделі оподаткування типу ЗЗО не є справді по-

датковою пільгою, яка зменшує обсяги надхо-

джень до бюджету, а є пільговим відкладанням у 

часі належних сум податків. Водночас, якщо кра-

їна застосовує прогресивну шкалу оподаткуван-

ня, таке відкладання на майбутнє моменту спла-

ти податків може надати фізичній особі і певну 

економічну вигоду. Адже розмір пенсійних ви-

плат завжди менший, ніж розмір зарплати, і 
сплата податків у майбутньому з менших сум 

коштів при прогресивній шкалі оподаткування 

може означати для людини сплату податків за 

нижчою ставкою. 

Крім того, за цією моделлю не підлягає опо-

даткуванню інвестиційний дохід, отриманий фі-
зичною особою на накопичувані кошти протягом 

усього строку їх накопичення, що набагато 

спрощує процедуру оподаткування для фіскаль-

них органів держави. Підрахунок інвестиційного 

доходу, отриманого на етапі накопичення кош-

тів, потребує складної фінансової звітності та 

важких для практичного застосування методів 

державного контролю за точністю розрахунку 

сум податків на такий інвестиційний дохід. От-

же, головною перевагою цієї моделі оподатку-

вання є те, що вона не тільки справедлива, прос-

та та прозора, але й містить економічні стимули 

для участі в системі накопичувального пенсійно-

го забезпечення. 

Комісії Європейського Парламенту, які до-

сліджували питання вдосконалення оподатку-

вання накопичувальних пенсійних фондів, дійш-

ли висновку про необхідність застосування всіма 

країнами-учасницями ЄС моделі оподаткування 

типу ЗЗО як найкращої моделі, що поєднує в собі 
економічні стимули та дотримання інтересу дер-

жави. Отже, найближчим часом усі країни-учас-

ниці ЄС приймуть відповідні зміни та доповнен-

ня до свого законодавства з метою переходу до 

застосування оподаткування у сфері накопичува-

льного пенсійного забезпечення за моделлю опо-

даткування типу ЗЗО. 
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Однак відзначимо, що більшість країн, які 
здійснюють оподаткування в системі накопичу-

вального пенсійного забезпечення за моделлю 

типу ЗЗО, застосовують обмеження суми пенсій-

них внесків, на які поширюється "пільгове від-

кладання сплати податків у часі" за моделлю ти-

пу ЗЗО. Доцільність такого обмеження полягає в 

запобіганні повного уникнення сплати податків 

на доходи фізичних осіб, особливо в країнах, які 
застосовують прогресивну шкалу оподаткування. 

У цих країнах відсутність верхніх обмежень на су-

ми, які можуть перераховуватися до НПФ без 
сплати податку на доходи фізичних осіб, призвела 

б до того, що особи з великими доходами відрахо-

вували до НПФ занадто великі суми коштів, щоб 

зменшити розмір своїх податкових зобов'язань. 

Таблиця 1.  

Застосування моделей оподаткування в системі 

накопичувального пенсійного забезпечення 
Країна ЗЗО ЗОО ОЗЗ ОЗО 

Австрія Х    

Бельгія Х    

Великобританія Х    

Греція Х    

Данія  Х   

Ірландія Х    

Ісландія    Х 

Іспанія Х    

Італія  Х   

Канада Х    

Люксембург   Х  

Нідерланди Х    

Німеччина Х  Х  

Норвегія Х    

Португалія Х    

США Х    

Фінляндія Х    

Франція Х    

Швейцарія Х    

Швеція  Х   

Японія    Х 

Джерело: Communication from the Commission to the 

Council, the European Parliament and the Economic and 

Social Committee "The elimination of tax obstacles to the 

cross-border provision of occupational pensions" (2001/C 

165/03) // Official Journal of the European Communities 

С 165. -2001. - June 8. - P. 0004-0013; Whitehouse E. 

The Tax Treatment of Funded Pensions // Social Protec-

tion Discussion Paper Series. -No. 9910. - Washington, 

D.C.: World Bank, 1999. - 42 p. 

У деяких країнах застосовуються різні мо-

делі оподаткування коштів, які сплачуються до 

НПФ фізичними особами на свою користь, і ко-

штів, які сплачуються на користь цих осіб їх ро-

ботодавцями (наприклад, у Філіппінах). Є також 

країни, які застосовують одночасно різні моделі 

оподаткування залежно від того, до якого пен-

сійного фонду робляться внески - до публічного 

(за законодавством, яке встановлює обов'язкове 

пенсійне страхування другого рівня пенсійної 
системи) чи приватного (за законодавством, яке 

встановлює добровільне пенсійне страхування 

третього рівня пенсійної системи). Польща, на-

приклад, до недавнього часу використовувала 

модель ЗЗО для публічних недержавних пенсій-

них фондів і модель ОЗЗ для приватних недер-

жавних пенсійних фондів. Але у зв'язку з приєд-

нанням до ЄС вона повинна була перейти до за-

стосування лише моделі типу ЗЗО до всіх видів 

недержавних пенсійних фондів. 

Що ж стосується оподаткування пенсійних 

внесків, які здійснюють до НПФ роботодавці на 

користь своїх працівників, то більшість країн 

світу дозволяє відносити такі суми сплачених 

пенсійних внесків на валові видатки цих робото-

давців, але винятково в межах лімітів, визначе-

них законодавством. 

В Україні згідно з Конституцією України 

будь-які питання з оподаткування мають регу-

люватися винятково податковими законами. 

Прийняті зміни до податкових законів установи-

ли новий правовий режим оподаткування у сфері 
недержавного пенсійного забезпечення. Згідно з 
новою редакцією пп. 5.6.2 ст. 5 Закону України 

"Про оподаткування прибутку підприємств" те-

пер до складу валових витрат кожного звітного 

податкового періоду роботодавця - платника по-

датку може бути віднесена наростаючим підсум-

ком сума добровільних пенсійних внесків, спла-

чених ним за власний рахунок на недержавне 

пенсійне забезпечення його працівників за дого-

вором недержавного пенсійного забезпечення, 

передбаченого Законом України "Про недержав-

не пенсійне забезпечення". Причому сума таких 

внесків сукупно не може перевищувати 15% від 

нарахованої заробітної плати кожного працівни-

ка за рік, а також граничної суми податкової со-

ціальної пільги. 

Підпункт 6.5.1 статті 6 Закону України "Про 

податок з доходів фізичних осіб" установив цю 

межу на рівні величини місячного прожиткового 

мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 

січня звітного податкового року, помноженої на 

1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. 

Отже, ця межа буде змінюватися при зміні рівня 

прожиткового мінімуму. У 2004 р. така межа до-

рівнює 540 грн. на місяць, виходячи з прожитко-

вого мінімуму 386,73 грн. 

Такі зміни в податковому законодавстві є 

позитивним кроком і створює економічну заціка-
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вленість роботодавців брати участь у системі 
недержавного пенсійного забезпечення їх пра-

цівників. До прийняття цих змін у законах робо-

тодавці могли платити пенсійні внески до НПФ 

лише з власного прибутку. 

Підпункт 4.2.7 ст. 4 Закону України "Про 

оподаткування прибутку підприємств" також 

установив, що суми коштів, отримані НПФ, 

страховими організаціями та банками у вигляді 
пенсійних внесків, не включаються до складу 

валового доходу зазначених юридичних осіб, а 

значить, - не підлягають оподаткуванню. А для 

доходів страхових організацій-резидентів, отри-

маних внаслідок виконання договорів пенсійного 

страхування у межах недержавного пенсійного 

забезпечення, встановлено ставку податку 0% 

(пп. 7.2.1 закону). 

Позитивною зміною також є те, що відпові-
дно до нової редакції пп. 7.11.4 цього ж закону 

не підлягає оподаткуванню інвестиційний дохід 

від здійснення операцій з активами (у тому числі 
пасивні доходи), отриманий на індивідуальні пе-

нсійні рахунки учасників НПФ. Зауважимо, що 

згідно з попередньою редакцією пп. 7.11.4 від 

оподаткування звільнялися лише пасивні доходи 

пенсійних фондів. 

Змінами до Закону України "Про податок з 
доходів фізичних осіб" врегульовано порядок 

надання податкових пільг фізичним особам, які 
платять добровільні пенсійні внески самостійно 

або на їх користь здійснюють такі внески їх ро-

ботодавці або члени сім'ї, та встановлені гранич-

ні розміри такої пільги. Згідно з новою редакці-
єю пп. 4.2.4 ст. 4 цього закону не включаються 

до складу загального місячного оподатковувано-

го доходу фізичної особи суми пенсійних внесків 

на недержавне пенсійне забезпечення, що спла-

чуються: а) особою-резидентом на власну ко-

ристь; б) одним із членів сім'ї першого ступеня 

споріднення такої фізичної особи на її користь; 

в) працедавцем - резидентом за свій рахунок за 

договорами недержавного пенсійного забезпе-

чення фізичної особи-працівника, якщо така су-

ма не перевищує 15% нарахованої таким праце-

давцем суми заробітної плати цієї особи протя-

гом за місяць, за який сплачується пенсійний 

внесок, та є не вищою від суми місячного про-

житкового мінімуму для працездатної особи, ді-
ючого на 1 січня звітного податкового року, по-

множеної на 1,4 та округленої до найближчих 10 

гривень у розрахунку за такий місяць за сукупні-
стю всіх таких внесків. У 2004 р. ця гранична 

сума дорівнює 540 грн. на місяць. 

Якщо ж загальна місячна сума пенсійних 

внесків на користь фізичної особи перевищить 

15% місячної заробітної плати фізичної особи 

або 540 грн., то розмір перевищення підлягає 

включенню до загального місячного оподаткову-

ваного доходу фізичної особи і оподатковується 

за ставкою 13% (а у майбутньому - 15%). 

Цей закон також врегулював питання опода-

ткування пенсій, які будуть виплачуватися за 

рахунок коштів, накопичених у системі недержа-

вного пенсійного забезпечення. При цьому в но-

вій редакції п. 9.8 ст. 9 врегульовані питання 

оподаткування пенсійних виплат лише з НПФ та 

страхових організацій, але не з банків. На стадії 
виплати недержавні пенсії оподатковуються в 

повному обсязі або в певній частині залежно від 

виду пенсійної виплати та категорії осіб (але без 
урахування того, хто платив пенсійні внески - 

сама фізична особа, її родичі або працедавці).     
В цьому пункті також визначено податкового 

агента для учасників недержавних пенсійних 

фондів, який утримуватиме податок з пенсії. Це - 

адміністратор недержавних пенсійних фондів, 

який здійснює нарахування виплат за договором 

з недержавним пенсійним фондом. 

Висновки. В Україні створено правовий ре-

жим оподаткування у сфері накопичувального 

пенсійного забезпечення, при якому: 1) не опо-

датковуються внески до системи накопичуваль-

ного пенсійного забезпечення в межах встанов-

лених лімітів внесків; 2) не оподатковується ін-

вестиційних дохід, який отримується на акуму-

льовані кошти в результаті їх інвестування;        

3) оподатковуються пенсійні виплати, які фінан-

суються за рахунок коштів, акумульованих в си-

стемі накопичувального пенсійного забезпечен-

ня. Отже, в українському законодавстві встанов-

лена найбільш поширена у світі модель оподат-

кування "ЗЗО", яка рекомендована всім країнам-

учасницям Європейського Союзу. 

Водночас внесені зміни до податкових зако-

нів породили нові колізії законодавства, які сто-

суються основних прав громадян - учасників си-

стеми накопичувального пенсійного забезпечен-

ня. Основний принцип, на якому ґрунтуються 

системи накопичувального пенсійного забезпе-

чення, це - рівність прав та обов'язків суб'єктів 

системи, незалежно від обраного шляху додатко-

вого пенсійного забезпечення (через недержавні 
пенсійні фонди, страхові організації чи пенсійні 
банківські депозити). 

Одним із головних моментів захисту інтере-

сів фізичних осіб, на користь яких робляться від-

рахування у цю систему, є принцип, відповідно з 
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яким, усі кошти, акумульовані на користь фізич-

ної особи, є власністю цієї особи і не можуть бу-

ти повернуті роботодавцю, який робив такі дода-

ткові страхові внески у накопичувальну систему 

пенсійного забезпечення. У разі припинення 

трудових відносин між роботодавцем і працівни-

ком останній має право самостійно вирішити, до 

якого пенсійного фонду, страхової організації 
або банку повинні бути переведені належні йому 

кошти (стаття 55 Закону України "Про недержа-

вне пенсійне забезпечення"). 

Але відповідно до нової редакції пп. 7.2.4 

п.7.2 Закону України "Про оподаткування прибу-

тку підприємств", у випадках, коли договір з не-

державного пенсійного забезпечення між юри-

дичною особою-роботодавцем, який робив пен-

сійні страхові внески на користь своїх працівни-

ків, та страховою організацією розривається з 
будь-яких причин до закінчення мінімального 

строку його дії або до настання відповідного 

страхового випадку (тобто - до моменту досяг-

нення фізичною особою пенсійного віку), викуп-

на сума або її частина повертається страховиком 

такому платнику податку-юридичній особі. От-

же, кошти повертаються до роботодавця, який їх 

сплачував, замість того, щоб бути переказаними 

до будь-якого відкритого пенсійного фонду або 

навіть залишитися у цій страховій організації за 

бажанням застрахованої особи -працівника. 

При цьому платник податку - юридична 

особа, який робив пенсійні внески та відносив їх 

на валові витрати, зобов'язаний включити до 

складу своїх валових доходів відповідного звіт-

ного періоду суму попередньо сплачених пенсій-

них внесків (з нарахуванням пені). 
Зазначена норма є порушенням прав застрахо-

ваних осіб на кошти, які накопичувалися на їх ко-

ристь, і може привести до дискредитації всієї сис-

теми накопичувального пенсійного забезпечення. 

Залишилися неврегульованими і питання 

віднесення до валових витрат засновників НПФ 

видатків на: державну реєстрацію НПФ; адмініс-

трування НПФ одноосібним засновником; опла-

ту послуг консультантів з інвестиційних питань; 

забезпечення діяльності ліквідаційної комісії 
НПФ, а також витрат засновників та роботодав-

ців-платників пенсійного фонду на виплату ви-

нагороди членам ради. Ці питання, можливо, 

знову виникатимуть у майбутньому. 
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ПРО СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ  

В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Розгляд загальної 

характеристики податкового законодавства не 

можливий, без аналізу податкового законодавст-

ва і джерел податкового права, як ідентичних 

понять. Відомо, що взагалі джерело права - це 

зовнішня форма прояву правотворчої діяльності 
держави, за допомогою якої воля її законодавця 

стає обов'язковою для всіх [9]. Усе це повною 

мірою стосуються й податкового права. Джерела 

податкового права - це акти компетентних орга-

нів держави, якими встановлюються норми права 

у сфері податкової політики. 

Ступінь наукової розробки проблеми. До-

слідженням вказаної проблеми займалися вчені 
як економісти, так і юристи: Азаров М.Я., Анти-

пов В.І., Гаврилюк Р.О., Гега Т.Т., Геєць В.М., 

Голосніченко Д.І., Данілов О.Д., Касьяненко 

Л.М., Кучерявенко М.П., Лисенко В.В., Мельник 

П.В., Попович В.М., Савченко Л.А., Соколовська 

А.М., Тарангул Л.Л., Тацій В.Я. та ін. Узагаль-

нюючи їхні позиції, можна зробити висновок, що 

податкове законодавство є сукупністю юридич-

них норм, які визначають податкову систему 

держави, порядок стягнення податків, відповіда-

льність за порушення розпоряджень податкових 

органів і інші питання податкової політики, що 

займає особливе місце в механізмі фінансового 

регулювання.  

Мета  статті полягає в аналізі податково-

го законодавства та проблем, що виникають у 

ході адміністрування податків в Україні, визна-

ченні напрямків удосконалення правового забез-

печення організації контролю за сплатою пода-

тків, адаптації вітчизняного податкового зако-

нодавства до міжнародних стандартів на осно-

ві досвіду розробки правових актів Європейсько-

го Союзу щодо економічного співробітництва.   

Виклад основного матеріалу. Якщо зробити 

короткий історичний екскурс, то можна поміти-

ти, що роль і значення окремих джерел права в 

регулюванні податкових відносин на різних ета-

пах суспільного розвитку були неоднаковими. 

Одна система джерел діяла в більш ранній пері-
од, інша, кодифікована, утворилась пізніше. Крім 

того, на формування як самого нормативного 

масиву, так і зовнішніх форм його вираження в 

окремих країнах значно вплинули історичні пе-

редумови виникнення національних правових 

систем. На думку вчених, які займались дослід-

женням цієї проблеми, початковою формою опо-

даткування було жертвоприношення. Воно здій-

снювалося на перших етапах державної органі-
зації і ґрунтувалось на звичаях. В Афінах у VII—

VI століттях до н. е. прямі податки, як процентні 
відрахування від доходів затверджувались рішен-

ням ради або народних зборів. У подальшому до-

мінуючим і, мабуть, практично єдиним джерелом 

податкового права виступали статути міст. 

По мірі закріплення державної влади, особ-

ливо в епоху абсолютизму, все більшого значен-

ня в галузі оподаткування стали набувати зако-

нодавчі акти. Період демократичних революцій 

ознаменувався, з погляду правової ідеології, ви-

тісненням природно-правової доктрини позити-

вістськими теоріями. Право починає прирівню-

ватися перш за все до закону, який розглядається 

як основний інструмент перетворення суспільст-

ва. Ці зміни зачепили і фіскальну сферу, із за-

твердженням панування закону інші джерела по-

даткового права хоч і не переставали існувати, 

однак зайняли підпорядковане, другорядне ста-

новище. Дещо по іншому шляху пішов розвиток 

фінансово-правових форм в Англії, де судовий 

прецедент зберіг роль одного з основних джерел 

поряд із законом. У такому вигляді систему дже-

рел податкового права цієї країни було перенесено 

до британських колоній на різних континентах зе-

мної кулі, включаючи Північну Америку. 

Наступний етап суспільної еволюції характе-

ризується пошуком ефективних правових альте-

рнатив концепції верховенства закону. Це викли-

кано частими соціально-економічними потрясін-

нями. На зміну позитивістським вченням прихо-

дять соціологічні теорії, згідно з якими право є 

складовою частиною соціальної реальності. Його 

характерна риса — численність джерел. 

Податкова законність була нечіткою. В ієра-

рхічному плані примат належав адміністративній 

регламентації, тобто підзаконній нормотворчос-

ті. Принцип мовчазної згоди народу на податко-

вий тягар настільки вкорінився в буденній свідо-

мості, що не виникало приводу контролювати 

його нормативне перевтілення. До того ж розви-

ток законодавчого та адміністративного початків 
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у фінансовій сфері відбувався не в унісон. Нас-

лідком цього на рубежі XIX— XX століть стало 

поширення довільної податкової практики, яка 

йде врозріз з основними принципами оподатку-

вання – зі справедливістю, визначенням та ін. 

Кількість підзаконних регламентуючих актів дося-

гла величезних розмірів. Як ніколи гостро постало 

питання про підпорядкованість їх та жорстке до-

тримання ієрархії джерел податкового права. 

Тепер щодо сучасного податкового законо-

давства. Нормативно-правовий акт, що регулює 

систему оподаткування, являє собою прийнятий 

компетентним органом держави офіційний пись-

мовий документ, в якому сформульовано правові 
норми щодо цієї системи. Правова норма подат-

кового законодавства - це загальне правило по-

ведінки, встановлене (санкціоноване) державою. 

Вона носить загальний характер і цим відрізня-

ється від правових наказів індивідуального зна-

чення. Норми податкового законодавства в юри-

дичній літературі діляться на такі види, як регу-

лятивні і правоохоронні; імперативні і диспози-

тивні; на такі, що уповноважують, забороняють 

та зобов'язують. 

Регулятивна норма податкового законодавст-

ва - це норма, якою визначаються суб'єктивні 
права та юридичні обов'язки платників податків 

та контролюючих органів, умови їх виникнення і 
дії тощо. Правоохоронна норма податкового зако-

нодавства - це норма, якою визначаються умови 

застосування до суб'єкта заходів державно-приму-

сового впливу, характер і склад цих заходів. 

У свою чергу, роблять поділ регулятивних 

норм на три різновиди, а саме - на норми, якими 

уповноважують, забороняють, зобов'язують. Но-

рма, якою уповноважують, - це норма, що надає 

платникові податків та контролюючому органу 

право на здійснення ним тих чи інших дій. Забо-

ронна норма податкового законодавства - це нор-

ма, якою визначається обов'язок суб'єкта утриму-

ватися від здійснення певних дій. Правова норма 

примусового характеру – це норма, якою поклада-

ється на суб'єкт обов'язок здійснювати дії конкрет-

ного змісту (наприклад, сплачувати податки). 

Імперативна норма податкового законодавст-

ва – це норма, виражена в категоричних розпо-

рядженнях і діє  незалежно від розсуду платника 

податків (наприклад, внесення в точно визначені 
строки визначеного розміру платежу до бюджету 

відповідного рівня). Імперативність правової но-

рми податкового права проявляється ще й у то-

му, що учасники податкових правовідносин самі 
не мають права змінювати її за своєю згодою. Це 

однаково стосується і платників податків, і пода-

ткових органів, оскільки податки встановлюють-

ся законами. 

Диспозитивна норма податкового законодав-

ства — це норма, яка діє лише постільки, поскі-
льки суб'єкти не встановили своєю згодою інших 

умов своєї поведінки. Ця норма не широко засто-

совується в податковому законодавстві. 
Структура правової норми податкового зако-

нодавства включає гіпотезу, диспозицію і санк-

цію. Гіпотеза — це частина правової норми, що 

вказує на умови за наявності яких норма повинна 

діяти. Диспозиція — це частина правової норми, 

яка встановлює права й обов'язки учасників по-

даткових відносин. Санкція — це частина право-

вої норми, яка вказує на несприятливі наслідки 

за порушення норми (наприклад, за несвоєчасне 

подання декларацій). 

Нормативно-правові акти з питань оподатку-

вання встановлюють перелік податків, зборів та 

інших обов'язкових платежів, що включаються 

до системи оподаткування України, основні за-

сади визначення суб'єктів податкових правовід-

носин, їх прав і обов'язків, об'єктів та бази опо-

даткування, розмірів податкових ставок та нор-

мативів, порядку справляння та зарахування по-

датків, регламентують порядок їх встановлення, 

зміни і скасування, а також надання податкових 

пільг, ведення податкового обліку, забезпечення 

виконання податкових зобов'язань та порядок і 
умови притягнення до відповідальності за пору-

шення, допущені у сфері оподаткування. 

Якщо міжнародним договором України, ра-

тифікованим Верховною Радою України, встано-

влено інші правила, ніж ті, що містяться в подат-

ковому законодавстві України, то відповідно до 

Закону України від 18 лютого 1997 року № 

77/97-ВР "Про внесення змін до Закону України 

"Про систему оподаткування" застосовуються 

правила міжнародного договору [2]. 

За наявності суперечностей між положення-

ми нормативно-правових актів з питань оподат-

кування та актів, які належать до іншої галузі 
законодавства, для цілей оподаткування повинні 
застосовуватись норми податкового законодав-

ства. Дія нормативно-правових актів з питань 

оподаткування не поширюється на обов'язкові 
платежі, що встановлені іншим, ніж податковим 

законодавством, і які не включені до системи 

оподаткування України [7]. 

Податкове законодавство України щодо 

встановлення нових податків, зборів і обов'язко-

вих платежів, а також пільг в оподаткуванні, 
розміру податкових ставок і нормативів, порядку 

справляння податків, зборів і обов'язкових пла-
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тежів, приймається не пізніше, ніж за шість мі-
сяців до початку нового бюджетного року та на-

бирає чинності не раніше, ніж з початку нового 

бюджетного року. Нормативно-правові акта з 
питань оподаткування не мають зворотної дії в 

часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або 

скасовують відповідальність платників податків. 

Правові акти поділяються на нормативні та не-

нормативні. Для більш глибокого розуміння подат-

кового законодавства необхідно розглянути суть і 
види нормативно-правових актів, правових норм. 

Оскільки нормативно-правові акти мають велике 

практичне значення, основну увагу потрібно зосе-

редити на висвітленні їх. Усі нормативні акти поді-
ляються на закони і підзаконні нормативні акти. 

Податковий закон — це правовий акт вищого 

органу законодавчої влади, який зобов'язує юри-

дичних осіб і громадян сплачувати до бюджету 

платежі у формі податків у певному розмірі і в 

точно визначені строки. 

До законів належать такі нормативні акти, як 

Конституція України, прийнята 28 червня 1996 

року, Закони України "Про систему оподатку-

вання", "Про державну податкову службу в 

Україні", "Про порядок погашення зобов'язань 

платників податків перед бюджетами та держав-

ними цільовими фондами", "Про оподаткування 

прибутку підприємств", "Про податок на додану 

вартість" і багато інших законів, перераховувати 

які, на думку автора, не має сенсу, оскільки їх 

величезна кількість[1, с.3-5]. 

Підзаконні податкові нормативні акти — це 

акти, що містять норми і приймаються органами 

державної влади України. Такі акти називаються 

підзаконними, бо вони видаються на основі і на 

виконання чинних податкових законів для конк-

ретизації прав і обов'язків суб'єктів податкового 

права тощо. До підзаконних нормативних актів 

належать укази Президента України, Постанови 

Верховної Ради України, Постанови Кабінету 

Міністрів України, накази, інструкції та інші ак-

ти Державної податкової адміністрації України, 

тощо. Підзаконні нормативні акти мають бути 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України. 

Акти, які не пройшли державної реєстрації і не 

опубліковані у встановленому порядку, не тяг-

нуть за собою правових наслідків як такі, що не 

набрали чинності. 
Поряд з нормативними видаються ненорма-

тивні акти. До актів ненормативного характеру 

відносять такі акти, які не містять правових норм 

загального характеру. Вони є актами індивідуа-

льного застосування. Наприклад, Указ Президента 

України про спрощену систему оподаткування, 

обліку та звітності суб'єктів малого підприємниц-

тва. До актів ненормативного характеру належать і 
рішення господарського суду з конкретної справи 

щодо спору в сфері оподаткування і т.п. Серед пра-

вових актів особливе місце займають договори, які 
також мають значення у сфері оподаткування, 

оскільки договір дає можливість у міжнародних 

відносинах уникнути подвійного оподаткування.  

Аналіз комп'ютерної правової бази даних 

"Нормативні акти України" версії 8.3., надав 

змогу зробити висновок, що  від 24 серпня 1991 

року - дня проголошення незалежності України 

— і до початку 2004 року видано 6 436 нормати-

вно-правових актів, що регулюють оплату подат-

ків, акцизів, обов'язкових зборів і платежів. 3 них 

лише 295 (теж немало) є Законами України, з 
яких – 200 – зміни і доповнення до вже існую-

чих. Наприклад,  до Закону України "Про систе-

му оподатковування" від 25 червня 1991 року - 

30 змін і доповнень; "Про оподаткування прибу-

тку підприємств" від 28 грудня 1994 року - 75 

змін і доповнень; "Про податок на додаткову ва-

ртість" від 3 квітня 1997 року - 81 зміна і допов-

нення.  Усі інші акти (6 141) - підзаконні (у т. ч. 

відомчі, зокрема ДПА - 2194). 

Проте згідно зі статтею 92 Конституції Укра-

їни "Виключно законами України встановлю-

ються: ... система оподаткування, податки і збо-

ри...". А згідно зі статтею 1 Закону України "Про 

систему оподатковування": "Ставки, механізм 

справляння податків і зборів (обов'язкових пла-

тежів), за винятком особливих видів мита, і піль-

ги щодо оподаткування не можуть встановлюва-

тися або змінюватися іншими законами України, 

крім законів про оподаткування". "Зміни і допо-

внення до цього Закону, інших законів України 

про оподаткування стосовно надання пільг, зміни 

податків, зборів (обов'язкових платежів), механі-
зму їх сплати вносяться до цього Закону, інших 

законів України про оподаткування не пізніше, 

ніж за шість місяців до початку нового бюджет-

ного року і набирають чинності з початку нового 

бюджетного року". 

 У той час Кабінетом Міністрів України ви-

дано такі постанови, як: "Про впорядкування на-

дання пільг громадянам за деякими видами пода-

тків" від 31 серпня 1996 року, "Про перелік това-

рів критичного імпорту, ввезення яких здійсню-

ється без сплати податку на додану вартість" від 

7 жовтня 1997 року, "Про реалізацію підпункту 

5.2.1 статті 5 Закону України "Про податок на 

додану вартість" від 16 лютого 1998 року, "Про 

встановлення максимальної величини фактичних 

витрат суб'єктів господарювання на оплату праці 
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працівників, суми оподатковуваного доходу 

(прибутку), сукупного оподатковуваного доходу, 

з яких справляються збори (внески) до соціаль-

них фондів" від 13 липня 1998 року, "Про за-

твердження Порядку застосування непрямих ме-

тодів визначення обсягу операцій, що обклада-

ються податком на додану вартість" від 18 груд-

ня 1998 року, "Про тимчасовий порядок сплати 

податків суб'єктами підприємницької діяльності 
України, які здійснюють реалізацію нафтопроду-

ктів вітчизняного виробництва на території 
України" від 21 липня 1999 року, "Про деякі пи-

тання відшкодування сум податку на додану вар-

тість та впорядкування розрахунків з бюджетом" 

від 7 грудня 1999 року. Отже, діючі положення 

суперечать Конституції України та Закону Укра-

їни "Про систему оподаткування ". Тому Консти-

туційний суд повинен діяти краще, як і Міністер-

ство юстиції України, у Положенні про яке абсо-

лютно однозначно встановлені основні завдання: 

"підготовка пропозицій щодо вдосконалення за-

конодавства, його систематизація, ... проведення 

правової експертизи проектів нормативно-право-

вих актів, державна реєстрація нормативно-пра-

вових актів, ведення єдиного державного реєстру 

таких актів". 

На особливу увагу заслуговує робота вико-

навчих органів Європейського Союзу, тому що 

ними за достатньо короткий термін розроблено 

низку законодавчих актів про співпрацю, в тому 

числі, положення: “Про заснування Європейської 
економічної спільноти з метою заснування Євро-

пейської спільноти”, “Про внесення змін до до-

говору про заснування Європейської спільноти з 
вугілля та сталі, “Про внесення змін до договору 

про заснування Європейської спільноти з атом-

ної енергії”, “Про спільну зовнішню та безпекову 

політику” та інші, які стали основою Консолідо-

ваної версії договору “Про заснування Європей-

ської спільноти”. Ними визначена спільна торгі-
вельна політика яка ґрунтується на абсолютно 

однакових принципах, зокрема стосовно змін 

тарифних ставок, укладання тарифних та торгі-
вельних угод, досягнення однаковості заходів 

лібералізації, політики експорту та захисту тор-

гівлі, таких як ті, що їх належить вживати у разі 
демпінгу та субсидій. Також передбачено, що 

жодній державі – члену ЄС не належить прямо 

чи опосередковано, накладати будь-які внутрі-
шні податки будь-якого типу на продукцію ін-

ших держав – членів, що перевищують податки, 

прямо чи опосередковано, накладені на подібну 

продукцію національного виробництва.  

Спільними Правилами щодо конкуренції, 
оподаткування та зближення законодавства за-

боронено, як несумісні з внутрішнім ринком, усі 
угоди між суб’єктами господарювання, рішення 

об’єднань суб’єктів господарювання та узго-

дження практики, що можуть вплинути на торгі-
влю між державами-членами і метою чи наслід-

ком яких є запобігання, обмеження чи спотво-

рення конкуренції на внутрішньому ринку, зок-

рема ті, що: а) прямо чи опосередковано встано-

влюють ціни на купівлю чи продаж, чи будь-які 
інші торговельні умови; б) обмежують чи конт-

ролюють виробництво чи інвестиції; в) розподі-
ляють ринки чи джерела постачання; г) застосо-

вують неоднакові умови в еквівалентних право-

чинах з іншими торговими сторонами, створюю-

чи цим невигідні для них умови конкуренції;     
д) обумовлюють укладання договорів прийняттям 

іншими сторонами додаткових зобов’язань, які, за 

своєю суттю чи згідно з торговельними звичаями, 

не пов’язані з предметом цих договорів.  

Окрім того, жодній державі-члену не нале-

жить накладати на продукцію інших держав - 

членів жодних внутрішніх податків таких, що за 

своєю суттю надають непрямий захист іншої 
продукції. Якщо продукцію експортовано будь-

якої держави-члена, будь-яке відшкодування 

внутрішнього податку не може перевищувати і 
внутрішнього податку прямо чи опосередковано 

накладеного на цю продукцію. Не належить на-

давати звільнення від сплати та відшкодування 

стягнень, що не є податком з обігу, акцизними 

зборами та іншими формами непрямого оподат-

кування, стосовно експорту до інших держав-

членів, та не належить накладати компенсаційні 
податки за імпорт з держав-членів.  

Спільнота ґрунтується на митному союзі, що 

обіймає всю торгівлю товарами, містить заборо-

ну на ввізне та вивізне мито та всі збори еквіва-

лентної дії між державами-членами, та ухвален-

ня спільного митного тарифу у відносинах з тре-

тіми країнами. Вирішено також низку інших ва-

жливих питань в сфері оподаткування та митної 
справи [6]. Україна прагне втупити до Європей-

ського Союзу, але потрібно, щоб наше законо-

давство, в тому числі й податкове, відповідало 

європейським стандартам. 

Для вирішення зазначених питань в нашій 

країні створена Національна Рада з питань адап-

тації законодавства України до законодавства 

ЄС, основними завданнями якої є підготовка 

пропозицій щодо: визначення пріоритетних на-

прямів розвитку законодавства України з ураху-

ванням норм та стандартів Європейського Сою-
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зу; забезпечення координації здійснення заходів 

щодо адаптації   законодавства України до зако-

нодавства Європейського Союзу органами дер-

жавної влади та сприяння їх взаємодії у цій сфе-

рі; здійснення моніторингу адаптації законодав-

ства України; забезпечення аналізу та узгоджен-

ня проектів нормативно-правових актів у пріори-

тетних сферах адаптації [8]. Основним завданням 

Ради є підготовка пропозицій із виконання зобо-

в'язань України щодо наближення чинного та 

майбутнього законодавства України до законо-

давства Європейського Союзу. Для виконання 

покладених на неї завдань Національна Рада має 

такі права: одержувати необхідну для виконання 

своїх завдань інформацію, матеріали та документа; 

заслуховувати інформацію керівників органів ви-

конавчої влади про хід законопроектної роботи; 

утворювати тимчасові робочі та експертні групи. 

Висновки. На сьогодні існує проблема вели-

чезної кількості нормативно-правових актів, що 

регулюють оподатковування, занадто часті їх 

зміни, а також нівелювання дієвості законів при-

зводить до того, що у податковому законодавстві 
України, на жаль, надзвичайно багато колізій, а 

це, поза сумнівом, применшує можливості плат-

ників податків відстоювати свої законні інтереси 

в суді. Перш ніж наближати українське податко-

ве законодавство до європейського, потрібно 

уникнути колізій усередині національного пода-

ткового законодавства, а лише потім говорити 

про адаптацію українського законодавства до 

законодавства Європейського Союзу. 

Не заперечуючи важливості європейського 

вибору та євроінтеграції сьогодні для України є 

більш важливе завдання адаптації національного 

податкового законодавства, пов’язаного зі всту-

пом до Єдиного економічного простору, утворе-

ного з Росією, Білорусією та Казахстаном. Перш 

за все, це стосується сплати податку на додану 

вартість, податку на прибуток, акцизного збору 

та митних платежів. Очевидно, що у вирішенні 
зазначеного завдання необхідно використати до-

свід правового забезпечення економічної діяль-

ності країн-учасниць Європейського Союзу.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  

УКРАЇНИ ПРО ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 
Постановка проблеми. Податковий конт-

роль входить складовою частиною в єдиний ме-

ханізм державного контролю. Нормальне функ-

ціонування економіки і держави в цілому немо-

жливо без чітко налагодженого механізму конт-

ролю. Об'єктом податкового контролю є відно-

сини, що прямо або побічно пов'язані зі своєчас-

ністю і повнотою сплати податків до бюджету. 

Результатом реалізації завдань податкового кон-

тролю є зміцнення податкової дисципліни, під 

якою розуміють чітке виконання розпоряджень  

законодавчих актів і встановленого ними поряд-

ку нарахування і сплати податків до бюджету 

всіма платниками податків у державі. Значення 

та важливість податкового контролю особливо 

зростає за нинішніх умов послаблення податко-

вої дисципліни, зниження ефективності управ-

лінських рішень у сфері оподаткування, недо-

тримання вимог податкового законодавства.  

Ступінь наукової розробки проблеми.      

У юридичній літературі питанням теорії контро-

лю і контрольної діяльності приділялася значна 

увага. Своє докладне висвітлення одержали пи-

тання місця і ролі контрольної функції в діяльно-

сті державного апарату, видів і методів здійснен-

ня контрольної діяльності. Питання податкового 

контролю досліджувалися у працях як економіс-

тів, так і юристів. Зокрема, проблемам податко-

вого контролю тою чи іншою мірою свої праці 
присвятили О.Ф.Андрійко, О.Є.Алісов, Л.К.Во-

ронова, П.Т.Гега, О.П.Гетьманець, Л.М.Доля, 

А.Г.Зюнькін,  М.П.Кучерявенко, В.І.Полюхович, 

П.С.Пацурківський, Т.В.Сараскіна та ін. У нау-

кових працях цих авторів з'ясовувались сутність 

податкового контролю, його види та методи, ба-

гато праць було присвячено питанням організації 
та системі органів податкового контролю. Вод-

ночас у них практично не акцентувалася увага на 

адміністративно-процесуальному аспекті конт-

рольної діяльності, а питання забезпечення ефек-

тивності контрольної діяльності податкових ор-

ганів зовсім не розглядалися.  

Метою статті є висвітлення прогалин у пра-

вовому регулюванні контрольної діяльності по-

даткових органів і розробка концептуальних по-

ложень щодо вдосконалення законодавства про 

податковий контроль. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Однією з центральних проблем податкового кон-

тролю, як і будь-якого іншого виду управлінської 
діяльності, є проблема його ефективності. Відо-

мий дослідник сучасного менеджменту С.К.Кер-

то зазначає, що управлінська ефективність ви-

значається в межах використання ресурсів зале-

жно від досягнення організаційної мети [10, 

с.37]. Аналогічний підхід до визначення ефекти-

вності пропонує і В.К.Звірбуль, розглядаючи її 
як ступінь реального досягнення тих цілей, що 

ставляться перед здійсненням визначених захо-

дів чи їх комплексу [8, с.92]. Тому визначення на 

законодавчому рівні мети контрольної діяльності 
податкових органів – один із центрових моментів 

щодо забезпечення ефективності податкового 

контролю. Метою податкового контролю, на ду-

мку автора, є встановлення достовірності даних 

про повноту, своєчасність, реальність виконува-

них господарських операцій, а також законність 

дій, виконуваних посадовими особами юридич-

них осіб і фізичними особами – платниками по-

датків, виявлення порушень норм діючого зако-

нодавства та вжиття заходів по усуненню допу-

щенних порушень і недоліків, включаючи притя-

гнення до відповідальності посадових осіб за по-

рушення законності. 
Для досягнення цієї мети податковим орга-

нам надано право здійснювати контроль за таки-

ми напрямками: контроль за правильністю роз-
рахунку податкового зобов'язання, повноти та 

своєчасності плати податку до бюджету, а також 

законністю валютних операцій; контроль за до-

триманням порядку проведення розрахунків за 

товари (послуги), інших вимог Закону України 

від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР “Про засто-

сування реєстраторів  розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування і по-

слуг” [3]; контроль за порядком зайняття госпо-

дарською діяльністю. 

Виділення автором саме таких напрямків 

контрольної діяльності податкових органів зумо-

влено їх повноваженнями, зазначеними у ст. 10 

Закону України “Про державну податкову служ-

бу в Україні” [2]. Відповідно до цього закону по-

даткові органи: “здійснюють контроль за додер-

жанням законодавства про податки, інші плате-
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жі; контролюють своєчасність подання платни-

ками податків бухгалтерських звітів і балансів, 

податкових декларацій, розрахунків та інших 

документів, пов'язаних з обчисленням податків,    

інших платежів, а також перевіряють достовір-

ність цих документів щодо правильності визна-

чення об'єктів, оподаткування й обчислення по-

датків, інших платежів; здійснюють у межах сво-

їх повноважень контроль за законністю валют-

них операцій, додержанням установленого по-

рядку розрахунків із споживачами з використан-

ням електронних контрольно-касових апаратів, 

товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та 

її використанням для розрахунків за товари, ро-

боти і послуги, а також за наявністю свідоцтв 

про державну реєстрацію суб'єктів підприємни-

цької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеці-
альних дозволів на здійснення деяких видів під-

приємницької діяльності; проводять перевірки 

фактів приховування і заниження сум подат-

ків, інших платежів; за дорученням спеціаль-

них підрозділів по боротьбі з організованою зло-

чинністю проводять перевірки своєчасності по-

дання та достовірності документів, пов'язаних з 
обчисленням і сплатою податків, інших плате-

жів; здійснюють контроль за наявністю марок 

акцизного збору на пляшках (упаковках)  алко-

гольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюно-

вих виробів під час їх транспортування, збері-
гання і реалізації” [2]. 

Реалізацію цих повноважень податковий ор-

ган здійснює в певних правових формах, які яв-

ляють собою зовнішнє вираження конкретних 

дій податкового органа, його структурних під-

розділів і посадових осіб, здійснюваних у проце-

сі  контролю за дотриманням законності при на-

рахуванні та сплаті податків у бюджет. На тепе-

рішній час у законодавстві України окремо не 

визначені форми податкового контролю. Тому на 

законодавчому рівні доцільно чітко визначити ви-

черпний перелік усіх можливих форм податкового 

контролю, а також порядок їх застосування. Від-

повідно до повноважень, які вказані в Законі 
України “Про державну податкову службу в 

Україні”, податкові органи  мають право здійс-

нювати  контроль у таких формах: перевірка; 

одержання інформації від суб'єкта господарю-

вання та третіх осіб; обстеження; доручення ор-

ганам Контрольно-ревізійної служби України на 

проведення ревізії; вимагання проведення інвен-

таризації у суб'єкта господарювання.   

При цьому варто ввести за правило, щоб по-

даткові органи застосовували ту чи іншу форму 

контролю в залежності від напрямку податкового 

контролю. Деякі форми контролю (доручення 

органам Контрольно-ревізійної служби України 

на проведення ревізії; вимагання у суб'єкта гос-

подарювання проведення інвентаризації) є допо-

міжними і, на нашу думку, можуть застосовува-

тися лише в окремих випадках на підставі вмо-

тивованого рішення керівника податкового орга-

ну. Що ж до обстеження виробничих, складських, 

торговельних та інших приміщень суб'єкта госпо-

дарювання і житла громадян, то якщо вони вико-

ристовуються для отримання доходів, їх доцільно 

проводити за умови виникнення необхідності в 

їхньому проведенні і лише у випадках застосуван-

ня непрямого методу визначення суми податкового 

зобов'язання або при здійсненні контролю за по-

рядком заняття господарською діяльністю. 

З метою встановлення паритетних взаємо-

відносин між платниками податків і податківця-

ми в законі мають також міститися відповідні 
норми щодо принципів податкового контролю, 

прав та обов’язків податкового органу та плат-

ника податків при здійсненні контролю. Врегу-

лювання на законодавчому рівні цих питань має 

першорядне значення для реалізації адміністра-

тивно-правового статусу платника податку. 

Насамперед  це стосується принципів здійс-

нення контрольної діяльності податковими орга-

нами, оскільки, зазначаючи їх у законодавчому 

акті, розкривається зміст функції податкового 

контролю, що служить більш чіткому з'ясуванню 

сутності податкового контролю в якості само-

стійного правового явища у сфері адміністратив-

но-процесуальної діяльності. На нашу думку, до 

такого роду принципів варто віднести: підконт-

рольність і підзвітність податкового органу пе-

ред відповідними органами влади і громадським 

суспільством; пріоритет і гарантування прав су-

б'єктів господарювання та інших платників пода-

тків; обов'язкова наявність підстав, визначених 

законодавством, для проведення контролю; пла-

новість і системність податкового контролю; за-

борона втручання податкового органу в госпо-

дарську діяльність суб'єкта господарювання; за-

борона  створення перешкод для здійснення під-

приємницької діяльності під час проведення кон-

тролю та інші. 
Серед обов’язків податкового органу чільне 

місце повинні  зайняти такі головні вимоги до 

його контрольної діяльності: діяти лише на під-

ставі, в межах повноважень та у спосіб, що пе-

редбачені Конституцією та законами України; 

обов’язково знайомити платника податку з його 

правами та обов'язками до початку перевірки. 

Що ж до правового регулювання прав податків-



Т.М. Кравцова 

94                                           Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск  227 . Правознавство. 

ців, то вони, на нашу думку, достатньо повно 

сформульовані в чинному законодавстві, але міс-

тяться в різних законодавчих актах. Тому вважа-

ємо за необхідне їх кодифікувати, зібравши до 

єдиного нормативно-правового документа. 

Що стосується платників податків, то їх 

права необхідно більш конкретизувати та допов-

нити такими видами: вимагати від службових і 
посадових осіб податкових органів додержання 

вимог законодавства України під час здійснення 

ними податкового контролю; не допускати до 

здійснення контролю, якщо порушено порядок 

початку контролю; бути присутнім під час здійс-

нення контролю; оскаржувати в установленому 

законом порядку дії або бездіяльність податково-

го органу та їх посадових осіб під час здійснення 

контролю. Особливо важливо прописати в май-

бутньому законодавчому акті адміністративні 
процедури здійснення податкового контролю, 

такі як планування; порядок і терміни проведен-

ня податкового контролю; перелік і зміст доку-

ментів, які дають право службовим особам пода-

ткових органів здійснювати відповідні дії; про-

токольне оформлення самого процесу контролю.  

Сьогодні одним із актуальних питань проце-

дури податкового контролю є визначення конт-

рольного періоду, тобто податкового періоду ді-
яльності платника податку, який перевіряється 

податковим органом. Виходячи з норми ст.15 

Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181-

ІІІ “Про порядок погашення зобов'язань платни-

ків податків перед бюджетами та державними 

цільовими фондами” [4] про те, що податковий 

орган має право самостійно визначати суму по-

даткових зобов'язань не пізніше закінчення 1095 

дня наступного за останнім строком граничного 

строку подачі податкової декларації у податко-

вий орган, вважаємо за доцільне ввести обме-

ження щодо терміну контрольного періоду. За 

думкою автора, податковою перевіркою можуть 

бути охоплені лише ті 1095 днів діяльності плат-

ника податку, що передують дню фактичного 

початку податкової перевірки. При цьому пере-

вірці підлягає лише цілий податковий період, за 

результатами якого платник податку вже здав 

податкову декларацію в податковий орган. Крім 

того, на нашу думку, треба заборонити прове-

дення повторних податкових перевірок податко-

вих зобов'язань за вже перевірений податковий 

період, крім випадків наявності умов для прове-

дення повторних податкових перевірок, зазначе-

них у законодавстві, а також у випадку реоргані-
зації або ліквідації платника податку. 

У зв’язку з наданням чинним законодавст-

вом можливості платнику податку самому зна-

ходити помилки при обрахуванні своїх податко-

вих зобов’язань і відповідно коригувати їх, важ-

ливою нормою нового закону повинна стати мо-

жливість відстрочки проведення податкової пе-

ревірки. Вона може надаватися у випадку немо-

жливості проведення податкового контролю че-

рез відсутність у суб'єкта господарювання необ-

хідних облікових документів у результаті розпоча-

тої аудиторської перевірки. Це повинно  підтвер-

джуватися  договором на проведення аудиторської 
перевірки та актом прийому-здачі документів. 

Наступним моментом удосконалення зако-

нодавства щодо проведення податкового контро-

лю є врегулювання на законодавчому рівні по-

рядку вилучення документів платника податків у 

ході здійснення податкового контролю.  На тепе-

рішній час порядок вилучення бухгалтерських 

документів регулюється «Інструкцією про поря-

док вилучення посадовими особами органів дер-

жавної податкової служби України в підпри-

ємств, установ і організацій документів, що свід-

чать про приховання (заниженні) об'єктів опода-

тковування, несплаті податків і інших платежів», 

затвердженої наказом ГНАУ від 01.07.98 р. № 

316 (далі Інструкція № 316) [6]. Пунктом 2  цієї 
інструкції визначено, що вилученню підлягають: 

первинні документи (письмові свідоцтва, що фі-
ксують і підтверджують господарські операції, 
включаючи розпорядження і дозволи адміністра-

ції (власника) на їх проведення); грошові доку-

менти; облікові реєстри (паперові носії у вигляді 
відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм 

тощо, призначених для хронологічного, система-

тичного або комбінованого нагромадження, гру-

пування або узагальнення інформації з первин-

них документів, прийнятих до обліку); коштори-

си, декларації й інші документи, пов'язані з об-

численням і сплатою податків та інших обов'яз-
кових платежів до бюджету; інші довідкові мате-

ріали і розрахунки, за винятком документів, що 

містять відомості, визначені в законодавчому 

порядку такими, що становлять  державну таєм-

ницю. При цьому, згідно з п. 6 ст. 11 Закону 

України “Про державну податкову службу в 

Україні” [2], вилученню підлягають винятково ті 
документи, що свідчать про приховання або за-

ниження об'єктів оподатковування, несплату по-

датків та інших обов'язкових платежів. 

 Інструкцією № 316 встановлено такий по-

рядок вилучення документів співробітниками 

органів державної податкової служби: 1. Здійс-

нюється на підставі письмової мотивованої по-
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станови, підписаної начальником податкового 

органу або його заступником. У постанові пови-

нно бути зазначено найменування платника по-

датку,  у якого провадиться вилучення; причина, 

за якою воно здійснюється; посада і прізвище 

співробітника податкової служби, уповноваже-

ного на це; найменування підлягаючих вилучен-

ню документів, а також з чим ці документи по-

в'язані або про що свідчать. Ця  постанова пред-

ставляється керівникам підприємства. 2. Відбу-

вається в присутності посадових осіб підприємс-

тва, у яких вилучають документи. Таке вільне 

формулювання, на думку експерта, дозволяє по-

датковим органам вилучати документи без при-

сутності офіційних представників підприємства 

(директора, головного бухгалтера). Хоча при 

цьому зазначені особи мають право робити заяви 

(які підлягають внесенню до протоколу). 3. Офо-

рмляється протоколом і докладним описом вилу-

чених документів.  Другі екземпляри протоколу 

й опису вилучених документів вручаються під 

розпис посадовій особі підприємства. У випадку 

відмовлення посадової особи від підпису в про-

токолі робиться відповідний запис. При цьому 

вона вправі давати пояснення в письмовому виді 
про причину відмовлення підписати протокол і 
опис вилучення. 4. Співробітники податкових ор-

ганів, які робили вилучення документів, зобов'язані 
залишити на підприємстві копії вилучених доку-

ментів. Проаналізувавши Інструкцією № 316, 

можна зробити висновок, що її норми цілком не 

гарантують охорону прав платників податків під 

час вилучення документів. Наприклад, нормами 

права не встановлено, що при вилученні докуме-

нтів повинні бути присутніми незалежні ні від 

однієї зі сторін особи (поняті), які могли б під-

твердити факт здійснення тих або інших дій (за-

конних або незаконних) або працівників подат-

кової служби, або посадових осіб підприємства. 

Ситуація ускладнюється ще і тим, що п. 9 Ін-

струкції № 316 передбачається можливість скла-

дання протоколу й опису документів, які вилу-

чаються, без підпису посадових осіб підприємст-

ва. Цей факт може бути використаний «у своїх ці-
лях» як працівниками податкової служби, так і по-

садовими особами підприємства. Крім того, відпо-

відно до п. 8 Інструкції № 316, у випадку відмови 

від добровільної видачі документів (при дотриман-

ні перерахованих вище умов) податкові органи 

мають право вилучити документи в примусовому 

порядку. Вилучені документи зберігаються в пода-

тковому органі до вирішення питання по суті. 
Тому вважаємо за доцільне на законодавчо-

му рівні врегулювати порядок вилучення доку-

ментів. При цьому необхідно чітко прописати 

підстави для проведення вилучення документів. 

На нашу думку, вилучення документів повинно 

проводитись  у  присутності  двох  понятих  і по-

садових осіб платника податку, яким необхідно 

роз'яснити їх право бути  присутніми  при  всіх  

діях під час вилучення документів  і робити  за-

яви з приводу цих дій. Ці заяви підлягають зане-

сенню до протоколу. З усіх документів, які під-

лягають вилученню, робиться копія, яка обов'яз-
ково повинна бути залишена у платника податку. 

При цьому в законі обов'язково треба вказати, що 

документи не можуть бути вилученими без зали-

шення копій. Платник податку повинен мати право 

відмовити у вилученні документа, якщо йому не 

буде дана можливість зробити його копію. 

Принципово важливо прописати в майбут-

ньому законодавчому акті особливості адмініст-

ративних процедур при здійсненні податкового 

контролю за окремими напрямками, чітко сфор-

мулювати завдання та предмет контролю, особ-

ливості застосування окремих форм податкового 

контролю по кожному напрямку. Наприклад, для 

контролю за правильністю розрахунку податко-

вого зобов'язання, повноти та своєчасності плати 

податку до бюджету, а також законністю валют-

них операцій завданням контролю, завданнями, 

на нашу думку, є вивчення правильності визна-

чення об'єкта оподаткування, обчислення суми 

бази оподаткування; виявлення фактів занижен-

ня суми бази оподаткування; правильність роз-
рахунку податкового зобов'язання; виявлення 

фактів неповноти та несплати податків до бюд-

жету; виявлення фактів порушення порядку здій-

снення суб'єктами господарювання розрахунків в 

іноземній валюті. Предметом контролю цього 

напрямку ми вважаємо сукупність документів,  

пов'язаних з обчисленням і сплатою податків 

(грошові документи; бухгалтерські книги, звіти, 

кошториси, декларації, товарно-касові книги, 

інші документи, незалежно від способу подання 

інформації (включаючи комп'ютерний), пов'яза-

них з обчисленням і сплатою податків, інших 

платежів, свідоцтва про державну реєстрацію 

суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальні 
дозволи (ліцензії, патенти тощо) на її здійснен-

ня). Така ж методика, на нашу думку, повинна 

бути закладена при визначенні суті  контролю за 

дотриманням порядку проведення розрахунків за 

товари (послуги), інших вимог Закону України 

від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР “Про засто-

сування реєстраторів  розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування і по-
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слуг” та  контролю за порядком зайняття госпо-

дарською діяльністю. 

Висновки. Будування демократичної, соціа-

льної, правової держави вимагає докорінного 

реформування всіх сфер життя, особливо у від-

носинах держави та громадянина. Податковий 

контроль – це один із видів таких відносин, які 
потребують чіткого правового врегулювання 

шляхом запровадження нових правових засад 

контрольної діяльності у сфері оподаткування. 

Радикальне вдосконалення правового регулю-

вання податкового контролю має відбутися шля-

хом створення окремого масиву відповідних 

норм законодавства України про оподаткування 

– у вигляді структурної частини Закону України 

«Про порядок погашення зобов'язань платників 

податків перед бюджетами і державними цільо-

вими фондами» (або, як варіант, у Податковому 

Кодексі). При цьому головними характеристика-

ми податкового контролю повинні стати закон-

ність, прозорість, справедливість контрольної 
діяльності податкових органів. Усі ці чинники 

позитивно вплинуть на динаміку економічного 

зростання в Україні, підвищать соціальну та по-

літичну стабільність. 
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ПОНЯТТЯ ПІДСТАВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ 

 

Постановка проблеми. В літературі з пода-

ткового права податкові пільги, як правило, від-

носять лише до сплати податку і розглядають як 

повні або часткові звільнення платників податків 

та зборів від їх сплати [14, с.86]. Підтримуючи в 

цілому цю позицію, автор вважає за необхідне 

наголосити на виключно законодавчому закріп-

ленні та, так би мовити, типовому, категоріаль-

ному підході до визначення податкових пільг, 

коли законодавець закріплює однозначну та чіт-

ку заборону щодо надання індивідуальних пода-

ткових пільг. Але, незважаючи на загальне ви-

знання цього підходу в теорії податкового права 

[10, с.69], на практиці він не завжди витримуєть-

ся. Прикладом можуть слугувати податкові піль-

ги, надані Законом України “Про спеціальний 

режим інвестиційної та інноваційної діяльності 
технологічних парків” конкретним платникам 

податків. 

Звичайно, взагалі без надання податкових 

пільг держава не може здійснювати регулювання 

економікою, особливо в її перехідний період, але 

в будь-якому випадку, при встановленні податко-

вої пільги, з метою уникнення лобізму та протекці-
онізму законом повинна визначатись не конкретна 

особа, яка має право на пільгу, а сукупність особ-

ливостей (умов), при наявності яких, пільгою може 

скористатись будь-який платник податку. 

Ступінь наукової розробки проблеми.    В 

якості теоретичної основи дослідження були ви-

користані праці відомих теоретиків податкового 

права, таких як Гаврилюк Р.О., Кобильнік Д.А., 

Кучерявенко М.П. Значна увага приділена теоре-

тичним розробкам провідних спеціалістів у сфері 
подвійного оподаткування, таких як Кашин В.А., 

Падейський Н. Суттєве значення мали висновки з 
питань теорії і практики місцевого оподаткування 

та діяльності спеціальних економічних зон Крав-

ченка В.І., Зельдіної Е. та інших учених. 

Мета статті. Автор статті ставить перед со-

бою завдання проаналізувати та систематизувати 

існуючі в податковому законодавстві підстави 

для одержання податкових пільг, а також запро-

понувати власне визначення поняття “підстави 

для одержання податкових пільг”. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз податкового законодавства України до-

зволяє зробити висновок, що в якості підстав для 

одержання податкових пільг можуть бути вико-

ристані: 1) особливості статусу платника подат-

ку; 2) особливості діяльності платника податку 

(предмета податку); 3) особливості території на 

якій здійснює діяльність платник податку (зна-

ходиться предмет податку). 

1. Податкове законодавство передбачає різ-
номанітні особливості статусу платника податків 

– як фізичної, так і юридичної особи, які можуть 

бути використані ними в якості підстави для 

отримання податкової пільги. Для фізичної особи 

це може бути вік, стан здоров’я, наявність дітей, 

родинні відносини, особливі заслуги перед дер-

жавою та інші підстави визначені законом [1]. 

Для юридичної особи – це можуть бути як її вла-

сні особливості (неприбуткова установа) [2], так 

і особливості правового статусу її працівників. 

Наприклад, якщо за основним місцем роботи в 

ній працює не менше 50% інвалідів. Застосову-

вати цю пільгу юридична особа має право за на-

явності дозволу на користування такою пільгою, 

який надається міжвідомчою Комісією з питань 

діяльності підприємств та організацій громадсь-

ких організацій інвалідів відповідно до Закону 

України “Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні”. 

2. В якості підстави для одержання податко-

вих пільг законодавець визначає й окремі види 

діяльності платників податків та деякі інші різ-
новиди предмета оподаткування. Це, перш за все, 

стосується тих видів діяльності, які необхідні для 

економічної та інших видів безпеки держави, або 

мають соціальне призначення та через свою ни-

зьку рентабельність потребують державної під-

тримки. Так, відповідно до пункту 5.1. статті 5 

Закону України “Про податок на додану вар-

тість” звільняються від оподаткування операції 
по продажу вітчизняних продуктів дитячого хар-

чування молочними кухнями та спеціалізовани-

ми магазинами та куточками, які виконують фу-

нкції роздаточних пунктів, у порядку і за перелі-
ком продуктів, установленими Кабінетом Мініс-

трів України (далі КМУ). 

3. Система податкових пільг може бути 

пов’язана і з певними податковими режимами, 

які будуть суттєво відрізнятися по різних адміні-
стративно-територіальних одиницях або інших 

утвореннях. У цьому випадку мова йде не про 
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податкові пільги, які надаються групі однорідних 

платників, або групі платників, які займаються 

однорідною діяльністю, а певним їх об’єднан-

ням, які утворені за різними підставами. В дано-

му випадку податкова пільга наче переходить на 

більш високий якісний рівень і закріплює пільго-

ві податкові режими по відношенню до деякої 
кількості згрупованих платників податків. Вихо-

дячи з цього, на наш погляд, можна згрупувати 

три різновиди подібних пільг, коли певні звіль-

нення будуть торкатися деяких підсистем плат-

ників, статус або діяльність яких, пов’язані з пе-

вними територіями. До цієї системи входять:     

1) податкові пільги, що витікають із міждержав-

них угод щодо уникнення подвійного оподатку-

вання; 2) податкові пільги, які закріплюються за 

окремими територіями, на яких формується 

менш напружений податковий режим; 3) подат-

кові пільги, які виникають на рівні місцевих по-

даткових систем. 

1. Подвійне оподаткування, перш за все, 

спрямоване на регулювання співвідношення до-

ходів, що отримані податковими резидентами 

України за межами її території. При цьому дер-

жава може включати такі надходження до сукуп-

ного предмета оподаткування, а може не вклю-

чати. Останнє робиться в тих випадках, коли іс-

нують зустрічні податкові звільнення у відповід-

них державах. Отже, якщо розглядати співвід-

ношення податкових режимів держав, між якими 

немає жодних угод, і держав, у яких діють угоди 

про усунення подвійного оподаткування, вихо-

дячи з яких окремі податки, що сплачені за кор-

доном, зараховуються в національне податкове 

зобов’язання, – буде утворюватися пільговий 

податковий режим. Усунення подвійного опода-

ткування взагалі здійснюється двома способами: 

односторонньою зміною податкового законодав-

ства та багатосторонніми зусиллями держав [9, 

с.80-82]. В Україні використовуються обидва 

способи, але перевага надається другому, оскіль-

ки міжнародні угоди по усуненню подвійного 

оподаткування є конкретним рішенням проблеми 

подвійного оподаткування. 

На думку автора статті, на сучасному етапі 
існування міжнародних податкових угод найоп-

тимальнішою формою угод про уникнення по-

двійного оподаткування є двосторонні міждер-

жавні податкові угоди. Саме двосторонні, а не 

багатосторонні угоди. Підкреслимо, що податко-

ве право взагалі є найважливішою частиною іс-

нування держави, тією сферою здійснення дер-

жавної політики, від ефективності якої без пере-

більшення багато в чому залежить функціону-

вання державного механізму. При укладенні 
міждержавних податкових угод кожна держава 

представляє власну податкову систему, її прин-

ципи, основні механізми й чутливо реагує на 

будь-які передбачені їх положення. Зрозуміло, 

досягти порозуміння та необхідного консенсусу 

легше двом державам, а не декільком, оскільки в 

цьому випадку “сума інтересів” [6, с.36] країн 

менша, що допомагає ефективно розв’язувати 

податкові питання та укладати двосторонню уго-

ду про уникнення подвійного оподаткування. 

Перший такий договір був укладений між Фран-

цією та Бельгією (1843р.) [13, с.84]. Станом на 

12.09.2003., за інформацією Міністерства закор-

донних справ, підписані та набрали чинності 
угоди про уникнення подвійного оподаткування 

України з 46 державами [5]. Крім того, відповідно 

до ст. 7 Закону України “Про правонаступництво 

України” Україна застосовує договори СРСР про 

уникнення подвійного оподаткування, що діють до 

набрання чинності новими договорами. Договори 

СРСР діють у відносинах України з: Іспанією, Кіп-

ром, Малайзією, Монголією, Японією. 

2. Території спеціальних зон, які характери-

зуються специфічним податковим режимом, мо-

жна розподілити на: 

а) Території, розташовані за межами Украї-
ни, які надають певний пільговий режим для ре-

зидентів України (офшорні зони). Законодавче 

упорядкування система офшорних зон отримала 

в 2000 році, коли Президент України розпоря-

дженням №90/2000р. доручив КМУ зазначити та 

надрукувати перелік офшорних зон і в подаль-

шому забезпечити щорічне його друкування. До 

такого рішення підштовхнуло положення пункту 

18 Закону України “Про оподаткування прибутку 

підприємств”, у якому закріплено регламентую-

чий порядок роботи з платниками податку, що 

торгують з фірмами, які зареєстровані в офшор-

них зонах. Поняття офшорних зон немає, тому 

законодавець пішов спрощеним шляхом – закрі-
пив вичерпний перелік подібних зон, не 

роз’яснюючи, в чому їх природа. До затвердже-

ного у 2003 році переліку ввійшли деякі країни 

Британського острівного регіону, Тихоокеансь-

кого регіону, Африки, Карибського регіону, Єв-

ропи, Центральної Америки, Близького Сходу, 

Південної Азії. 
б) Території, розташовані в Україні, які на-

дають пільговий податковий режим, як для рези-

дентів, так і для нерезидентів України (спеціаль-

ні (вільні) економічні зони, далі СЕЗ). Правовою 

основою створення СЕЗ в Україні стали Закон 

України “Про загальні засади створення і функ-
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ціонування спеціальних (вільних) економічних 

зон” та “Концепція створення спеціальних (віль-

них) економічних зон в Україні” затверджена 

Постановою КМУ. Практика створення СЕЗ ха-

рактерна не тільки для України. За оцінками екс-

пертів в 1999 році на земній кулі налічувалось 

650 СЕЗ [17, с.121] і їх кількість швидко зростає. 

В підручнику “Налоговое право зарубежных 

стран” 2003 року видання Кучеров І.І. наводить 

вже цифру 1450 [12, с.122]. Пільговий режим, 

перш за все, в таких зонах торкається пільг по 

ПДВ, миту, податку на прибуток. З 1998 року по 

сьогоднішній час в Україні створено 11 СЕЗ, а в 

дев’яти областях України різним містам присво-

єно статус територій пріоритетного розвитку. 

Територія СЕЗ в Україні займає майже 10% те-

риторії держави. За даними Державної податко-

вої адміністрації, станом на 2001 рік, у рамках 

реалізації інвестпроектів на цих територіях 

суб’єктами господарювання сплачено податків і 
зборів до бюджету у сумі 282, 6 млн. гривень [16, 

с.6]. Крім того, за розрахунками КМУ, функціо-

нування заснованих СЕЗ дозволить до 2010 року 

додатково забезпечити роботою 304,3 тис. чоло-

вік, збільшити виробництво продукції на суму 25 

млрд. гривень, інвестувати понад 13,7 млрд. до-

ларів США [3]. Але практика створення СЕЗ пока-

зує не тільки позитивні, а й негативні результати. 

Наприклад, не досягнуто запланованої мети ство-

рення СЕЗ у деяких містах Донецької області [8, 

с.7]. Виходячи з цього, а також з потреб ґрунтовно-

го аналізу необхідності створення СЕЗ, КМУ за-

провадив мораторій до 1 січня 2005 року на подан-

ня пропозицій про створення нових СЕЗ [4]. 

3. Діюче податкове законодавство України 

дозволяє ставити питання і щодо існування міс-

цевих податкових територіальних пільг. У роз-
винутих країнах питома вага місцевих податків і 
зборів в загальних доходах місцевих бюджетів у 

різних країнах коливається від 30% до 70% [7, 

с.175]. Правовою основою запровадження місце-

вих податків і зборів в Україні є Конституція Укра-

їни, Закони України “Про систему оподаткування” 

та “Про місцеве самоврядування в Україні”, Декрет 

КМУ “Про місцеві податки і збори”. 

Перелік місцевих податків і зборів закріпле-

ний статтею 15 Закону України “Про систему 

оподаткування”, при цьому зазначається, що по-

датки і збори (обов’язкові платежі), зазначені у 

пункті 2 частини першої і пунктах 2-4, 13 та 14 

частини другої цієї статті, є обов’язковими для 

встановлення сільськими, селищними та міськи-

ми радами за наявності об’єктів оподаткування 

або умов, з якими пов’язане запровадження цих 

податків і зборів. Органи місцевого самовряду-

вання по кожному податку та збору (обов’язко-

вому платежу) розробляють і затверджують по-

ложення, яким визначається порядок його сплати 

і перерахування до відповідного місцевого бю-

джету. Все це, за образним висловленням В.І. 
Кравченка, складає своєрідну першу групу пода-

тків, у межах якої органи влади місцевого само-

врядування жорстко лімітовані як по вертикалі, 
так і по горизонталі [11, с.172]. Другу групу міс-

цевих податків і зборів у країнах класичної де-

мократії, розвинутого місцевого самоврядування 

складають обов’язкові платежі у місцеві бюдже-

ти, виключне право на запровадження яких ма-

ють органи влади місцевого самоврядування. 

Механізм державного контролю за цими подат-

ками і зборами передбачає лише два аспекти: 

обов’язкову реєстрацію таких податків у Мініс-

терстві фінансів та встановлення верхніх меж 

податкових ставок [15, с.11-20]. Отже, на нашу 

думку, можна стверджувати, що через систему тих 

податків та зборів, що можуть вводитися місцеви-

ми органами самоврядування, закладаються основи 

для створення місцевих пільгових режимів. 

Висновки. Підставами для одержання подат-

кових пільг є визначені законодавством про подат-

ки та збори особливості правового статусу платни-

ка податків, його діяльності (предмета оподатку-

вання) чи території, на якій він здійснює свою дія-

льність (знаходиться предмет оподаткування), які 
надають право платнику податків, при їх наявності, 
скористатись податковою пільгою. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВИДИ ДЕРЖАВНОГО  

КРЕДИТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА 
 

Постановка проблеми. Проблема забезпе-

чення громадян житлом завжди була гострою для 

нашої держави. Відповідно до ст. 47 Конституції 
України, держава створює умови, за яких кожний 

громадянин матиме змогу побудувати житло, при-

дбати його у власність або взяти в оренду [1]. Для 

вирішення зазначеної проблеми держава вдається 

до такого нетрадиційного для нашої країни до 

останнього часу методу як кредитування будівниц-

тва житла за рахунок бюджетних коштів. Відпові-
дно до запроваджених державних програм, держа-

ва кредитує будівництво житла для молоді, індиві-
дуальних сільських забудовників і репатріантів та 

інших категорій громадян.  

Ступінь наукової розробки проблеми. Пи-

тання правового регулювання державного креди-

тування будівництва житла не було предметом 

окремого дослідження на науковому рівні. Разом 

з тим, Л.К. Воронова визначає появу такого но-

вого для України інституту, як інститут держав-

ного кредитування 
[20]. В навчальному посібни-

ку “Бюджетна система України та зарубіжних 

країн” Пасічник Ю.В. у загальних рисах окрес-

лив існуючу на той час програму державного 

кредитування будівництва житла для молоді [22]. 

Загалом комплексно ця наукова проблема фахів-

цями в нашій країні ще не розглядалася.  

Мета даної статті. Важливе значення для 

розвитку державного кредитування будівництва 

житла має вдосконалення механізму його право-

вого регулювання, побудованого на наукових 

засадах. Автор ставить на меті проаналізувати 

особливості інституту державного кредитування 

будівництва житла, сучасний стан його правово-

го забезпечення та його види.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для забезпечення реалізації конституційного 

права на житло в Україні постановами Кабінету 

Міністрів України затверджені Програми держа-

вного кредитування будівництва житла для мо-

лоді, репатріантів, індивідуальних сільських за-

будовників. Зазначені постанови Уряду є підза-

конними актами, які приймаються на підставі і 
відповідно до законів, а також у порядку вико-

нання останніх [4;5;6]. Виняток становить лише 

програма “Власний дім”, яка була розроблена на 

виконання Указу Президента України “Про захо-

ди щодо підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі” від 27.03.1998 р. № 222/98 

[11].  Закони, укази та постанови Уряду є актами 

постійно діючими. Проте, приведення в дію по-

стійнодіючих нормативно-правових актів по ви-

датках та доходах обов’язково пов’язується з пе-

ріодичним дозволом державної влади (органів 

місцевого самоврядування) на здійснення фінан-

сування видатків [18, с. 114].  Якщо в бюджет не 

внесені асигнування на виконання програми фі-
нансування будівництва житла, то відповідний 

орган, на який покладено цей обов’язок, не змо-

же отримати бюджетних коштів, хоча постанови 

Уряду й регламентують порядок використання 

таких коштів. Так, відповідно до ст. 109 Закону 

України від 27.11.2003 р. № 1344-IV “Про Дер-

жавний бюджет України на 2004 рік” у 2004 році 
спрямування коштів на будівництво житла для 

депортованих кримських татар та осіб інших на-

ціональностей, які були депортовані з України, 

здійснюється лише у випадку завершення розпо-

чатого у 2003 році будівництва, а також у разі, 
якщо вартість будівництва нового житла менша, 

ніж вартість його придбання на вторинному рин-

ку в певному населеному пункті у порядку ви-

значеному Кабінетом Міністрів України [9]. 

Отже, правовий акт про бюджет (закон чи 

рішення органу місцевого самоврядування) зав-

жди є необхідною умовою для законності вико-

ристання коштів органами управління на здійс-

нення державного кредитування будівництва жи-

тла. Хоча, як правильно зазначила Л.К. Вороно-

ва, показники, схвалені органом державної вла-

ди, виконавчому органу доводиться дуже часто 

коректувати [18, с. 117-118].  

Разом з тим, на сьогодні не розроблено ме-

ханізмів реалізації права громадян на одержання 

безвідсоткового кредиту на будівництво житла, 

що передбачено статтями 20-23 Закону України 

від 28.02.1991 р. “Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорно-

бильської катастрофи”[2], статтею 6 Закону Укра-

їни від 17.04.1991 р. “Про реабілітацію жертв полі-
тичних репресій в Україні”[3], статтею 7 Закону 

України від 16.12.1993 р. “Про основні засади соці-
ального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку”[7], статтею 13 Закону України від 
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23.06.1995 р. “Про донорство крові та її компонен-

тів” [8], що виключає можливість виділення коштів 

з бюджету на зазначену мету.  

При державному кредитуванні будівництва 

житла для молоді, репатріантів, індивідуальних 

сільських забудовників кошти на виконання від-

повідної програми будівництва виділяються з 
бюджету (як з державного, так і місцевого) [13; 

15; 16]. Разом з тим програмами фінансування 

будівництва житла передбачено, що держава, за 

рахунок бюджетних коштів покриває лише час-

тину вартості будівництва житла, інша ж частина 

покривається за рахунок власних коштів грома-

дян. Так, відповідно до пункту 15 Порядку на-

дання довготермінового безвідсоткового держа-

вного кредиту на індивідуальне житлове будів-

ництво для депортованих осіб, які повернулися в 

Україну на постійне місце проживання, затвер-

дженого Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 09.08.1999 року № 1447, кредит надається 

у розмірі 90 відсотків вартості будівництва жит-

ла, за умови, що будівництво вже розпочате за 

рахунок власних коштів позичальника і виконане 

не менше ніж на 10 відсотків [14]. Або кредит, 

відповідно до Положення про порядок надання 

пільгових довготермінових кредитів молодим 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на бу-

дівництво (реконструкцію) і придбання житла, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.05.2001 р. № 584, надається моло-

дим сім’ям та одиноким громадянам за певних 

умов, однією з яких є внесення кандидатом на 

свій особистий рахунок у банку-агенті першого 

внеску не менш як 6 відсотків передбаченої вар-

тості житла, а також кошти на страхування в пе-

ріод будівництва (реконструкції) житла [15].  

Незважаючи на те, що бюджетні кошти, 

складають вагому частину серед джерел держав-

ного кредитування будівництва житла, вони не є 

винятковими. Джерелами державного кредиту-

вання будівництва житла, крім бюджетних кош-

тів, можуть бути позабюджетні кошти [17], кош-

ти державних та комунальних підприємств, від 

виконання своєї діяльності, а також власні кошти 

фізичних осіб, які беруть участь у даних відно-

синах.  До джерел державного кредитування бу-

дівництва житла належать також міжнародні 
кредити та благодійні кошти. Так, за рахунок 

благодійних коштів Об’єднаних Арабських Емі-
ратів у 2003 році на території Автономної Респу-

бліки Крим введено в експлуатацію 14,5 тис. кв. 

метрів житла для репатріантів [25]. Державна 

програма забезпечення молоді житлом на 2002-

2012 роки передбачає отримання від Світового 

банку кредиту у розмірі 100 млн. американських 

доларів на будівництво житла та його купівлю на 

вторинному ринку [17]. 

Як правило, державне кредитування будівниц-

тва житла здійснюється шляхом виділення  коштів 

у безготівковій формі. Разом з тим, для індивідуа-

льних забудовників житла на селі передбачена мо-

жливість отримання державного кредитування ма-

теріальними ресурсами, необхідними для житлово-

го будівництва. Погашення кредиту та внесення 

плати за користування ним може провадитися ко-

штами та/або частково чи повністю сільськогоспо-

дарською продукцією власного виробництва [13]. 

Законодавством передбачена можливість на-

дання відплатного та зворотного кредиту на будів-

ництво (реконструкцію) житла. Зокрема, молода 

сім’я, яка не має дітей, погашає кредит зі сплатою 3 

відсотків річних від суми зобов’язання за кредитом 

[6]. Аналогічні умови передбачено і для індивідуа-

льних сільських забудовників [12; 13]. Також зако-

нодавством передбачені й інші розміри відсотків за 

користування кредитом для індивідуальних сільсь-

ких забудовників. Так, крім повернення суми кре-

диту, він сплачує 2 відсотки річних – при наявності 
однієї неповнолітньої дитини, та 1 відсоток при 

наявності 2 неповнолітніх дітей [12]. 

Разом з тим, існує можливість отримання 

безвідсоткового, отже безвідплатного кредиту.   

В одних випадках безвідсотковість розглядається 

як пільга. Звільнення від сплати відсотків за кори-

стування кредитом на будівництво (реконструк-

цію) житла для молоді, передбачено для молодої 
сім’ї та одинокої особи, яка має одну дитину [6].   

У разі наявності у індивідуального сільського за-

будовника трьох і більше неповнолітніх дітей, йо-

му надається безвідсотковий кредит [12;13].  

В іншому випадку держава одразу зазначає, 

що певна категорія фізичних осіб має право на 

одержання безвідсоткового кредиту на будівниц-

тво житла. Тобто у зазначених осіб не виникає 

обов’язку сплачувати державі будь-які доходи у 

вигляді відсотків чи інших видів оплати за кори-

стування виділеними бюджетними асигнування-

ми. Право на безвідсотковий кредит на індивіду-

альне житлове будівництво мають репатріанти, 

на підставі Постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 09.08.1999 № 1447 “Про затвердження 

Порядку довготермінового безвідсоткового дер-

жавного кредиту на індивідуальне житлове буді-
вництво для депортованих осіб, які повернулися 

в Україну на постійне проживання” [14].  

Крім відплатного та безвідплатного держав-

ного кредитування будівництва житла, законо-

давством передбачені випадки, коли держава бе-
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ре на себе обов’язок сплатити певну частину 

державного кредиту, наданого на будівництво 

житла, за власні кошти. Так, відповідно до час-

тини 6 ст. 10 Закону України від 05.02.1993 р. 

“Про сприяння соціальному становленню та роз-
витку молоді в Україні” молодим сім’ям, крім 

звільнення від сплати відсотків за користування 

кредитом, за рахунок бюджетних коштів погаша-

ється певна частина зобов’язання, а саме: пози-

чальникові, який має двох дітей, – 25 відсотків 

суми зобов’язань за кредитом; позичальникові, 
який має трьох і більше дітей, - 50 відсотків суми 

зобов’язань за кредитом [6]. 

 Додатково до зазначених пільг, для моло-

дих сімей-сільських забудовників відразу після 

введення будівель в експлуатацію, компенсуєть-

ся за рахунок бюджетних асигнувань 25 % суми 

пільгового довгострокового кредиту [4]. Право 

на компенсацію за рахунок бюджетних коштів 25 

% пільгового кредиту мають інші сільські забу-

довники через п’ять років після введення буді-
вель в експлуатацію. 

Отже, в даному випадку має місце пільговий 

(безвідплатний та частково зворотний) відпуск 

коштів із бюджету на кредитування будівництва 

житла. Проте, в будь-якому випадку, частина 

коштів обов’язково повертається до відповідного 

бюджету. Повернення коштів до бюджету є ос-

новним критерієм щодо розмежування держав-

ного кредитування будівництва житла та банків-

ських позик, погашення відсотків за якими здій-

снюється за рахунок бюджетних коштів, виділе-

них на зазначену мету.  

Умова зворотності бюджетних коштів пов’я-

зана з умовою строковості. Державне кредитування 

будівництва житла є довгостроковим, оскільки ко-

шти виділяються на термін до: 10 років при держа-

вному кредитуванні депортованих осіб, які повер-

нулися в Україну на постійне місце проживання; 20 

років – за програмою “Власний дім”; 30 років за 

програмою молодіжного будівництва житла. Разом 

з тим, програмами державного кредитування буді-
вництва житла передбачена можливість достроко-

вого погашення кредиту та відсотків (у разі наяв-

ності), а також видача кредиту частинами. 

Для розрахунку розміру кредиту до уваги 

беруться нормативна площа та середня вартість 

будівництва (реконструкції) 1 кв. метра житла у 

відповідному регіоні (населеному пункті), а та-

кож склад сім’ї фізичної особи, яка бажає одер-

жати державне кредитування. Для будівництва 

житла за програмою “Власний дім” визначено 

також граничний розмір кредиту у сумі п’ятдесят 

тисяч гривень. Разом з тим, програмами держав-

ного кредитування не виключена можливість буді-
вництва житла більшого за нормативну площу чи 

більшого за розрахункову вартість, проте витрати 

на таке будівництво покриваються повністю за ра-

хунок власних коштів фізичної особи.   

Особливістю державного кредитування будів-

ництва житла є те, що таким кредитом особа може 

скористатися лише один раз у своєму житті і лише 

за однією з програм державного кредитування.  

Державне кредитування будівництва житла 

добровільне. Проте, як і в будь-яких інших інсти-

тутах фінансового права, ця добровільність обме-

жена імперативністю з боку державних приписів, а 

також у цих відносинах відсутня рівність сторін. 

Добровільно фізична особа може погодитися на 

отримання державного кредитування, проте дер-

жавою чітко визначені підстави та умови, за яких 

особа може скористатися таким кредитом. Зокре-

ма, якщо в індивідуального сільського забудовника 

у складі сім’ї стануться зміни після укладення кре-

дитного договору на державне кредитування буді-
вництва житла (народження трьох дітей), то зазна-

чена особа не може скористатися пільгами, перед-

баченими програмою “Власний дім”, оскільки 

пільги для багатодітних надаються лише у випадку 

наявності трьох неповнолітніх дітей на момент 

укладення кредитного договору.  

Отже, умови державного кредитування буді-
вництва житла визначаються державою в одно-

сторонньому власному порядку. Як справедливо 

вважають фахівці, відносини державного креди-

ту є диспозитивними на стадії виникнення, проте 

у подальшому їх розвиток, реалізація, припинен-

ня не регулюються договірними умовами та ме-

тодами. Всі умови кредитних відносин визначені 
державою в безумовному, односторонньому по-

рядку (строк, платність, вид, підстави припинення 

та зміни) [19, с.415; 20, с.36, 240-242; 21, с.34; 23, 

с.47-48; 24, с.24; 26, с.29, 510-512; 27, с. 9, 13-14]. 

Особливістю державного кредитування будів-

ництва житла є те, що держава та органи місцевого 

самоврядування не випускають цінних паперів. Ця 

особливість зумовлена тим, що у даних відносинах 

держава виступає у якості кредитора.  

При державному кредитуванні будівництва 

житла має місце двосторонність руху коштів. Спо-

чатку держава акумулює вільні кошти і направляє 
їх на будівництво житла для певних категорій гро-

мадян, а потім громадяни, які отримали такий кре-

дит повинні повернути державі ці кошти, а також, 

у передбачених випадках, відсотки за користуван-

ня державними коштами. Кошти від повернення 

бюджетних коштів за державним кредитуванням, а 

також одержані від продажу майна та іншого за-
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безпечення, які надаються громадянами, які одер-

жали державне кредитування, повертаються до 

відповідного бюджету і зараховуються до надхо-

джень спеціального фонду відповідного бюджету 

та одночасно направляються на подальше надання 

кредитів за відповідною програмою.   

Державне кредитування будівництва житла 

здійснюється лише за умови забезпечення фізич-

ною особою свого зобов’язання по поверненню 

зазначеного кредиту та, у разі необхідності, від-

сотків за користування ним. Засобами забезпе-

чення державного кредитування будівництва жи-

тла є застава майна, договір поруки. Так, відпо-

відно до п. 41 “Положення про порядок надання 

довготермінових кредитів молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) житла”, з метою забезпечення 

погашення кредиту з фізичною особою уклада-

ється іпотечний договір про заставу збудованого 

(реконструйованого) житла, індивідуального бу-

динку та господарських приміщень у сільській 

місцевості. У разі кредитування будівництва (ре-

конструкції) індивідуального будинку та госпо-

дарських приміщень у сільській місцевості за 

програмою “Власний дім” іпотечний договір про 

заставу земельної ділянки укладається разом з 
кредитним договором. Зобов’язання репатріантів 

та індивідуальних забудовників житла на селі за 

державним кредитуванням можуть бути забезпе-

чені також договором поруки, за яким поручите-

лем може бути підприємство, установа або орга-

нізація, в якій працює позичальник, або нотаріа-

льно засвідченим поручительством одного чи 

декількох  громадян [13;14]. Обов’язковою умо-

вою надання державного кредиту на будівництво 

житла є підтвердження фізичною особою своєї 
платоспроможності. Проте критерії платоспро-

можності у законодавстві не визначено. 

Висновки. Отже, в сучасний період в Україні 
створений складний і багаторівневий механізм 

правового регулювання державного кредитування 

будівництва житла, який передбачає можливість 

для поліпшення житлових умов різних категорій 

населення. Необхідність його вдосконалення зумо-

влюється обов’язком держави щодо забезпечення 

реалізації конституційного права на житло.  

На нашу думку, необхідно прийняти відпо-

відні закони з питань фінансування та державно-

го кредитування будівництва житла для молоді, 
репатріантів, індивідуальних сільськогосподар-

ських забудовників та інших категорій громадян, 

право на отримання  державного кредитування 

для яких передбачено законодавством, проте, без 
чіткого механізму реалізації [2;3;7;8]. У зазначе-

них законах необхідно визначити поняття фінан-

сування будівництва житла, державного креди-

тування будівництва житла, а також банківського 

кредитування з погашенням відсотків за рахунок 

бюджетних коштів. Також необхідно визначити 

критерії платоспроможності громадян, тобто, ті 
категорії осіб, які мають право скористатися від-

повідним напрямком програми (фінансування, чи 

один із видів кредитування), а також на рівні за-

кону визначити механізм реалізації зазначеного 

права. Необхідно розмежувати на рівні закону 

відповідні обов’язки в цій сфері держави та ор-

ганів місцевого самоврядування. Також необхід-

но накласти заборону на обмеження виділення 

коштів з бюджетів на будівництво житла при-

наймні на 5 років, а також протягом цього термі-
ну визнати, що кошти, які виділяються на фінан-

сування та кредитування будівництва житла на-

лежать до захищених статей бюджету.  

Прийняття зазначених законів буде відпові-
дати, по-перше, вимогам пункту 1 частини 2 

статті 92 Конституції України, яка визначає, що 

засади функціонування фінансового, кредитного 

та інвестиційного ринків встановлюються ви-

ключно законами, по-друге,  вимогам статті 47 

Конституції України, якою передбачено, що гро-

мадяни, які потребують соціального захисту, жи-

тло надається державою та органами місцевого 

самоврядування безоплатно або за доступну для 

плату відповідно до закону, по-третє, вимогам 

статті 10 Закону України “Про державні цільові 
програми”[10], відповідно до якої, загальнодер-

жавні програми економічного, соціального роз-
витку затверджуються законом. 

  

Список літератури 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, 

№ 30, ст.141. 

2. Закон України “Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чо-

рнобильської катастрофи” від 28.02.1991 р. № 

796-XII // ВВР,1991, № 16, ст.200. 

3. Закон України “Про реабілітацію жертв 

політичних репресій в Україні” від 17.04.1991 р. 

№962-XII // ВВР, 1991, № 22, ст.262. 

4. Закон України “Про пріоритетність соціа-

льного розвитку села та агропромислового ком-

плексу в народному господарстві” від 15.05.1992 

р. № 2346-XII // ВВР, 1992, № 32, ст. 453. 

5. Закон України “Про національні меншини 

в Україні” від 25.06.1992 р. № 2494-XII // ВВР, 

1992, № 36, ст. 529.  



Особливості правового регулювання та види державного кредитування будівництва житла 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2004. Випуск  227. Правознавство.                                               105 

6. Закон України “Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні” від 05. 

03.1993 р. № 2998-XII // ВВР, 1993, № 16, ст. 167. 

7. Закон України “Про основні засади соціа-

льного захисту ветеранів праці та інших грома-

дян похилого віку” від 16.12.1993 р. №3721-XII // 

ВВР, 1994, № 4, ст.18. 

 8. Закон України  “Про донорство крові та її 
компонентів” від 23.06.1995 р. № 239/95-ВР 

//ВВР, 1995, № 23, ст. 183. 

9. Закон України “Про Державний бюджет 

України на 2004 рік” від 27.11.2003 р. № 1344-

IV// Урядовий кур’єр від 03.12.2003 р., № 228. 

10. Закон України “Про державні цільові 
програми” від 18.03.2004 р. № 1621-IV // Урядо-

вий кур’єр від 21.04.2004 р., № 75. 

11.Указ Президента України “Про заходи 

щодо підтримки індивідуального житлового бу-

дівництва на селі” від 27.03.1998 р. № 222/98 // 

Урядовий кур’єр від 31.03.1998 р. 

12. Постанова Кабінету Міністрів України 

від 28.07.1992 р. № 421 “Про розвиток житлового 

будівництва та поліпшення соціально-демогра-

фічної ситуації на селі”// Збірник Постанов Уря-

ду України 1992 р., № 8, ст. 202. 

13. Постанова Кабінету Міністрів України 

від 05.10.1998 р. № 1597  “Про затвердження 

Правил надання довгострокових кредитів індиві-
дуальним забудовникам житла на селі” // Офі-
ційний вісник України, 1998, № 40, ст. 1486.  

14. Постанова Кабінету Міністрів України  

від 09.08.1999 р. № 1447 “Про затвердження По-

рядку надання довготермінового безвідсоткового 

державного кредиту на індивідуальне житлове 

будівництво для депортованих осіб, які поверну-

лися в Україну на постійне місце проживання”. // 

Урядовий кур’єр від 01.09.1999 р., № 162. 

15. Постанова Кабінету Міністрів України 

від 29.05.2001 р. № 584 “Про порядок надання 

пільгових довготермінових кредитів молодим 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на бу-

дівництво (реконструкцію) і придбання житла” // 

Офіційний вісник України, 2001, № 22 від 

15.06.2001, ст. 996. 

16. Постанова Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2002 р. № 618 “Про затвердженння 

Програми розселення та облаштуванння депор-

тованих кримських татар та осіб інших націона-

льностей, які повернулися в Автономну Респуб-

ліку Крим на постійне місце проживанння, на 

період до 2005 року”. 

17. Розділ “Обсяги та джерела фінансування” 

Державної програми забезпечення молоді житлом 

на 2002-2012 роки, затверджено Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 29.07.2002 р. № 1089 // 

Урядовий кур’єр від 21.08.2002 р., № 153. 

18.  Воронова Л.К. Правовые основы расхо-

дов государственного бюджета СССР: на мате-

риалах союзной республики. – К.: Вища школа, 

1981. – 223 с.  

19. Воронова Л.К. Правовой режим сметно-

бюджетного финансирования. / Финансовое пра-

во. Учебник / отв. ред. Химичева Н. И. – М.: Из-
во «Бек», 1995. – 525 с.  

20. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Фина-

нсовое право. – Харьков: Легас, 2003. - 360 с.  

21. Кучерявенко М. П. До питання про сис-

тему фінансового права // Право України, 2003, 

№ 4, С. 33-37. 

22. Пасічник Ю.В. Бюджетна система Укра-

їни та зарубіжних країн: навчальний посібник. – 

К.: Знання-Прес, 2002. – 495 с.  

23. Пацурківський П.С. Предмет, метод та 

система фінансового права / Фінансове право: 

Підручник /(Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадька-

ленко С.Т. та ін.); Керівник авт. Колективу і відп. 

ред. Л.К. Воронова. – Х.: Консум, 1998. – 496 с. 

24. Советское финансовое право: Учебник 

для юрид. ин-тов и факультетов /отв. ред.  Рови-

ниский Е.А. – М.: Гос. издательство юридичес-

кой литературы, 1961.- 351 с. 

25. Хоменко В. Нові оселі для репатріантів. 

// Голос України від 14.01.2004 р.  

26. Финансовое право: Учебник / отв. ред. 

Н.И.  Химичева. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юристъ, 2002.  -  733 с.  

27. Финансовое право. Учебник / под ред. 

Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. – М.: ТК Ве-

лби, 2003. – 536 с.  

   

Стаття надійшла до редколегії 31 травня 2004 року.  

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

 

O.V. Sudarenko 

Features of legal regulation and kinds  of state crediting of building of housing accommodation 

Summary 

In the article the features of legal regulation and kinds of state crediting of building of housing accom-

modation are considered. 



 

106                                           Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск  227 . Правознавство. 

УДК 351.713:336.22 
© 2004 р. Кофлан В.М. 

Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ  

 

Постановка проблеми. Інститут місцевих 

податків і зборів як структурна частина подат-

кового права ще не отримав достатнього науко-

во-теоретичного обґрунтування. Недостатньо ви-

рішеним залишається питання вдосконалення спів-

відношення центру і регіонів у регулюванні відно-

син у сфері місцевого оподаткування, забезпечен-

ня єдиного державного підходу до вирішення цих 

питань. Правове регулювання місцевих податків і 
зборів має свої особливості, головною з яких є рег-
ламентація даних відносин на двох рівнях –  дер-

жави та місцевого самоврядування. Саме тому ці 
питання на сьогодні досить актуальні. 

Ступінь наукової розробки проблеми.      

В юридичній літературі останніх років ці питан-

ня досить часто розглядались в контексті більш 

загального плану. В цілому ж місцеве оподатку-

вання можна вважати порівняно малодослідже-

ним явищем: за весь період розвитку науки фі-
нансового права в нашій країні винятково питан-

ням місцевого оподаткування  присвячені роботи 

Д. Данілова, М. Козаченка, П. Біленчука, М. За-

дояного, В. Форостовця, А борисова, Я. Гетера, 

С. Винокур, що для такої важливої тематики не-

достатньо. З-поміж робіт учених-економістів з 
питань фінансів загальні питання сучасного ста-

ну місцевих податків  і зборів більш детально 

розглянуті  у працях В. Кравченка, О. Кирилен-

ка. Тим часом у сфері місцевого оподаткування  і 
його правового регулювання  накопичилось значне 

коло проблем, розв’язання яких  могло б підвищи-

ти роль місцевих податків і зборів у формуванні 
доходів бюджетів місцевого самоврядування. 

Основною метою дослідження є порівняльна 

характеристика вказаних засобів правового регу-

лювання місцевого оподаткування. Завданням 

статті є дослідження юридичних ознак і засобів 

регулювання місцевих податків і зборів на загаль-

нодержавному і місцевому рівнях, а також виді-
лення основних проблем, щодо їх застосування в 

практичній діяльності, формування принципів міс-

цевого оподаткування, визначання окремих реко-

мендацій щодо покращення правового регулюван-

ня місцевих податків і зборів на сучасному етапі. 
Виклад основного матеріалу дослідження. 

Місцеве оподаткування∗ є частиною системи 

                                                           
∗
 Термін "місцеве оподаткування" досить рідко вжи-

вається в економічній та юридичній літературі, хоча 

оподаткування держави,  і тому загальні начала 

його правового регулювання встановлюються на 

загальнодержавному рівні, а норми, встановлені 
в законодавчих актах, виступають в якості пра-

вових основ місцевого оподаткування. Регламен-

тація місцевих податків і зборів органами місце-

вого самоврядування носить характер не лише їх 

введення на певній території, але й реалізації за-

конодавчих приписів у вигляді нормативно-

правових актів. У зв’язку з цим, особливого зна-

чення набуває питання про предмет і зміст пра-

вового регулювання на обох  його рівнях, яке,  в 

кінцевому підсумку,  є питанням про співвідно-

шення державного управління і місцевого само-

врядування, розподіл завдань і функцій між дер-

жавою і місцевим самоврядуванням. 

Питання про розмежування повноважень ор-

ганів держави і  місцевого самоврядування но-

сить складний діалектичний характер, має довгу 

історію розвитку місцевого самоврядування, а в 

кінцевому підсумку випливає із певної концепції 
місцевого самоврядування. В той же час, навіть 

на сьогодні, думки вчених з цього приводу роз-
ходяться. В юридичній та економічній літературі 
існують різні підходи до питання про доцільність 

правової норми про встановлення органом зако-

нодавчої влади обов’язкових для введення на 

території певної адміністративно-територіальної 
одиниці платежів: якщо для юристів доцільність 

цієї норми є дещо “сумнівною”, то економісти 

вважають, що відсутність норми про встанов-

лення таких платежів центральними органами 

держави “передбачає послаблення та обмеження 

впливу загальнодержавних органів, що не можна роз-
глядати як позитивну тенденцію...”, що її “слід розці-
нювати як значну його ваду” [10, с.249].  

Отже, одна позиція полягає в підтриманні лі-
нії на зміцнення місцевого самоврядування в той 

час як інша, виходячи з доцільності втілення мір-

кувань економічного характеру, передбачає роз-
ширення повноважень центральних органів влади. 

Підкреслимо, що в даному випадку мова йде 

не про економічні процеси, а про організацію 

державного управління місцевим оподаткуван-

                                                                                              

він цілком обґрунтований, особливо при вживанні в 

науковій літературі: він відображає зміст явища, що 

розглядається на відміну від форм, якими є податки і 
збори. 
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ням  і його правове регулювання; що місцеві по-

датки і збори існують як  обов’язковий атрибут 

місцевого самоврядування, а тому пропозиція 

щодо посилення централізованих начал у вста-

новленні місцевих податків і зборів може йти 

врозріз із стрижневим напрямком розвитку само-

стійності місцевого самоврядування навіть при 

його економічній доцільності.  
В абсолютній більшості розвинутих  країн 

(як федеративних, так і унітарних) місцеві орга-

ни влади  наділені правом самостійно встанов-

лювати місцеві податки та збори, але питання роз-
поділу повноважень між центральними і місцевими 

органами влади може бути вирішене по-різному  –  

від необмеженості прав місцевих органів до їх до-

сить жорсткої залежності від центральної влади.   

В ряді країн органами державної влади визна-

чаються обов’язкові для введення місцевою владою 

платежі: податок на нерухоме майно обов’язко-

вий до запровадження місцевими органами само-

врядування таких країн, як Франція, Фінляндія, 

Італія, Іспанія, Туреччина, Австрія, Данія; місцеві 
податки на доходи фізичних осіб запроваджено як 

обов’язкові у Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції;   
на домогосподарства – у Франції, Португалії; на 

торгівлю – в Австрії, Албанії, Італії, Іспанії. 
Ставки місцевого податку на нерухомість 

визначаються центральними органами влади у 

Туреччині, Словаччині, Болгарії, Албанії; на до-

ходи фізичних осіб – у Болгарії та Латвії; на тор-

гівлю – в Албанії. Граничні ставки місцевих подат-

ків і зборів або надбавок до загальнодержавних 

податків, в межах яких місцеві органи влади само-

стійно визначають ставку оподаткування, встанов-

люються центральними органами влади в Австрії, 
Данії, Фінляндії, Франції, Іспанії та інших країнах; 

податку на доходи фізичних осіб – у Норвегії, Ес-

тонії; податку на торгівлю – в Австрії, Іспанії, Ес-

тонії, Угорщині; податку на домогосподарства – у 

Франції, Угорщині, Португалії [11, с.63-64].  

Такі обмеження диктуються вимогами макро-

економічного характеру, принципами системи 

оподаткування та необхідністю забезпечення її єд-

ності для кожної країни. Тому, розуміючи необхід-

ність зміцнення місцевого самоврядування, маємо 

все ж зазначити, що такого роду питання вирішу-

ється не прямолінійно, а в складному діалектично-

му протиріччі співвідношення центру і місць при  

конструюванні системи оподаткування країни. 

Завданням правового регулювання на дер-

жавному рівні є встановлення правових основ в 

такій формі, яка забезпечила б належне правове 

регулювання на місцевому рівні з дотриманням 

як загальнодержавних вимог, так і необхідності 
дотримання гарантій місцевого самоврядування.  

В зв’язку з цим головними завданнями пра-

вового регулювання на державному рівні місце-

вих податків і зборів є: 1) встановлення як місце-

вих податків і зборів з усіма необхідними елеме-

нтами, так і їх системи; 2) визначення концепту-

альних положень і принципів правового регулю-

вання місцевих податків і зборів на місцевому 

рівні; 3) регламентація прав і обов’язків місцевих 

органів влади. 

На загальнодержавному рівні визначаються 

лише основи місцевого оподаткування, його фо-

рми, види платежів, їх система, коло платників і 
об’єктів оподаткування, загальні питання сплати 

та в повній мірі питання відповідальності в про-

цесі місцевого оподаткування. 

На місцевому ж рівні  відбувається детальна 

регламентація кожного із введених на території 
територіальної громади  місцевого податку, збо-

ру. Саме тому втілена в правових актах воля як 

законодавця, так і органу місцевого самовряду-

вання носить обмежений характер: на загально-

державному рівні це об’єктивні фактори еконо-

міки і фінансів та ідеологія місцевого самовряду-

вання, на місцевому – ті ж фактори, до яких до-

дається необхідність дотримання вимог загаль-

нодержавного законодавства.  

Особливий статус місцевих податків і зборів, 

для введення яких необхідний вияв волі державної 
і місцевої влади, обумовив і особливий порядок їх 

встановлення, в якому в юридичній літературі ви-

діляється дві стадії – визначення і встановлення [7, 

с.9]. Визначення кола місцевих податків і зборів  

здійснюється Верховною Радою України. Остаточ-

не встановлення місцевих податків і зборів на пев-

ній території здійснюється відповідними місцеви-

ми радами і саме їх акти можна вважати встанов-

ленням місцевого податку чи збору.  

Для забезпечення ж єдності  правового регу-

лювання, на нашу думку, мають бути розроблені 
його принципи і концептуальні положення, яки-

ми мають керуватися в своїй діяльності місцеві 
ради. На сьогодні навряд чи можна говорити про 

розроблені принципи місцевого оподаткування в 

Україні; більше того, в юридичній ліитературі 
спостерігається відсутність жодного правового 

принципу з місцевого оподаткування [6, с.102]. 

Щоправда, слід мати на увазі, що місцеве опода-

ткування  є частиною системи оподаткування 

країни і тому на нього розповсюджуються всі 
принципи оподаткування в Україні, які мають 

нормативне закріплення [3; 2].   
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Однак кращим варіантом правового регла-

ментування було б конкретне пряме визначення 

основних принципів і концептуальних положень 

щодо місцевого оподаткування в Основних на-

прямах податкової політики України та в Подат-

ковому Кодексі України. 

До вказаних в названих вище актах, в яких 

закріплено принципи системи оподаткування, 

можна було б додати деякі з положень, що мають 

відображати їх застосування на місцевому рівні. 
Зокрема, було б доцільно чітко встановити 

положення про розповсюдження принципу єдно-

сті в системі оподаткування України на місцеве 

оподаткування, визначивши його конкретні пря-

мі прояви; це дало б змогу забезпечити єдиний 

підхід в розробці як податкових законів, так і 
рішень місцевих органів влади. 

Більш точно і конкретно повинен бути сфо-

рмульований принцип стабільності. Оскільки 

місцеві податки і збори встановлюються законо-

давством, то цей принцип повинен бути розпо-

всюджений і в сфері місцевого оподаткування. 

Разом з тим,   на місцевому рівні принцип стабі-
льності повинен знайти втілення в цілком конк-

ретних нормах – забороні змінювати податки і 
збори протягом  року, включення в Податковий 

Кодекс норми про запровадження місцевого по-

датку, збору не пізніше, ніж за шість місяців до 

початку бюджетного року і введення його з по-

чатку нового бюджетного року, заборону вве-

дення нових податків і зборів рішенням місцевої 
ради про бюджет на майбутній рік та ін. 

До вказаних вище принципів слід додати 

принцип гласності з тим, щоб з приводу кожного 

податку чи збору місцевою радою обов’язково 

приймалось окреме положення, яке б: 1) прийма-

лось тільки органом місцевого самоврядування; 

2) підлягало обов’язковій публікації в місцевих 

засобах масової інформації. 
Одним із принципів місцевого оподаткуван-

ня повинна стати його антиінфляційна спрямо-

ваність; теперішнє законодавство про цей прин-

цип не згадує, хоча про нього йшла мова в еко-

номічній літературі [5, с.4; 8, с.26]. В найбільш 

широкому теоретичному плані слід відзначити, що 

місцеві бюджети, які є однією із форм публічних 

фінансів, тим не менше, повністю залежать від 

стану грошової системи країни, якою управляє 

держава, про що як про характерну рису приватних 

фінансів говорив   Годме [9, с.42]. 

 В законодавстві сьогодні взагалі відсутні 
якісь норми, які передбачають регулювання 

втрат місцевих бюджетів у результаті інфляцій-

них процесів. Цей принцип  відноситься до числа 

тих, які повинні проходити через усе законодав-

ство, але повинен мати і цілком конкретні нор-

мовстановлення.  

Отже, в повній мірі  право встановлення  по-

датків, зборів (обов’язкових платежів) належить 

Верховної Раді України:  вона має право встано-

влення, скасування податків і зборів, пільг усім 

їх платникам. Права ж  сільських, селищних, мі-
ських рад обмежені – вони можуть встановлюва-

ти лише місцеві податки і збори, передбачені 
чинним законодавством, а також надавати пільги 

лише в межах сум, що надходять  до їх бюджетів. 

Згідно зі статтею 18 Декрету Кабінету Міністрів 

України “Про місцеві податки і збори” від 20 

травня 1993 року, органи місцевого самовряду-

вання самостійно встановлюють  і визначають  

порядок сплати місцевих податків і зборів відпо-

відно до переліку і в межах встановлених грани-

чних розмірів ставок.   

У законодавстві України передбачено, що ста-

вки, пільги, механізм справляння місцевих подат-

ків і зборів повинні встановлюватись лише закона-

ми України, тобто представницькими органами. 

Очевидно, цьому положенню слід надати ранг 
принципу і розповсюдити на місцевий рівень∗.  

Однак у проекті Податкового Кодексу Укра-

їни міститься, на жаль, протилежне положення 

про те, що “органи місцевого самоврядування 

затверджують  рішення про встановлення місце-

вих податків і зборів та положення щодо порядку 

стягання кожного з зазначених податків та зборів 

і погоджують їх з органами державної податко-

вої служби” [11].  

Дане формулювання відразу породжує ряд 

запитань**: чиє рішення повинні затверджувати 

місцеві ради? чому його треба узгоджувати з ор-

ганами державної податкової служби?  це рух у 

напрямку розвитку місцевого самоврядування чи 

його ліквідації у сфері місцевого оподаткування? 

З огляду на конституційний принцип гарантова-

ності місцевого самоврядування їх можна було б 

вважати цілком зрозумілими і залишити без від-

повіді, сподіваючись, що при прийнятті Подат-

кового Кодексу вони отримають належну оцінку.  

Висновки. Очевидно, чинне законодавство 

повинно піти по шляху втілення давно розроблено-

го наукою фінансового права принципу верховенс-

                                                           
∗
 На місцях ще можна зустріти поодинокі випадки 

вирішення питань встановлення місцевих податків і 
зборів не рішеннями рад, а розпорядженнями місце-

вих держадміністрацій. 
**

 Не кажучи вже про термін “стягання”, тобто засто-

сування примусового порядку до платників у процесі 
звичайного справляння податків. 
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тва представницьких органів у фінансовій діяльно-

сті публічної влади й однозначно встановити, що  

місцеві податки й збори можуть вводитися тільки 

законом або рішенням місцевого самоврядування.  
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ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ 

 
Постановка проблеми. Однією з найбільш 

небезпечних тенденцій розвитку злочинності в 

Україні є консолідація злочинного середовища та 

утворення у ньому організованих злочинних утво-

рень – об’єднань осіб, орієнтованих на тривалу, 

спільну, протиправну злочинну діяльність, метою 

якої здебільшого є отримання значних доходів, 

здобутих злочинним шляхом. Діяльність цих угру-

повань становить зміст одного з найбільш небезпе-

чних видів сучасної злочинності – організованої. 
Організована злочинність – складне явище, 

фактор політичної та економічної нестабільності 
в суспільстві. Організовані злочинні формування 

модернізуються, змінюють свої види, виходять 

за рамки національних кордонів. Поряд з кількі-
сними в даній сфері відчуваються серйозні якісні 
зміни. За останні роки з’явилися нові види зло-

чинів: злочини в кредитно-фінансовій сфері, по-

даткові злочини тощо. Проте замовчування цієї 
проблеми протягом десятиліть, відсутність ефек-

тивної законодавчої бази для боротьби з органі-
зованою злочинною діяльністю, а також чіткого, 

прийнятного для роботи правоохоронних органів 

та судів визначення організованої злочинності, 
групових утворень, що входять до її структури, 

зумовили низький рівень протистояння даному 

виду злочинності. 
Проблеми організованої злочинності в 

останнім часом набули, і не в останню чергу за 

допомогою засобів масової інформації, широкого 

резонансу. Проте публіцистичний підхід зумовив 

спрощене уявлення про це явище в суспільній 

свідомості. У зв’язку з цим намітилася тенденція 

до того, що тільки поняття "організована група" 

пов’язується із організованою злочинністю. Але 

організована група – це насамперед одна із форм 

організованої злочинності, поняття та ознаки 

якої розглядаються в межах інституту співучасті 
у злочині. Тому й викликана необхідність аналізу 

не лише якоїсь однієї форми організованої зло-

чинності чи виду одного із співучасників у аспе-

кті проблеми боротьби із злочинністю, а й дослі-
дження комплексу аспектів організованої зло-

чинної діяльності. 
Ступінь наукової розробки проблеми. В 

основу дослідження лягли положення чинного 

Кримінального кодексу України та основні поло-

ження Комплексної програми профілактики зло-

чинності на 2001-2005 роки, затверженої Указом 

Призедента України № 1379/2000 від 25.12.2000 р. 

Поняття, сутність і зміст організованої зло-

чинної діяльності, деякі її особливості на сього-

днішній момент  розкриті в працях таких учених як 

В.Н. Кудрявцева, Д.С. Львова, А.Д. Некипельова, 

Б.Н. Топорніна, А.Т. Фоменко, Ю.М. Антоніна, 

В.М. Анісімкова, Г.В. Дашкова, Ю.А Дмитрієва, 

А.И. Борговий, А.И. Гурова, Н.О. Гуторової, В.Н. 

Григор'єва, А.Я. Гришко, Л.М. Колодкіна, МП. 

Киреева, И.И. Кучерова, С.Я. Лебедєва, В.Н. Ло-

патина, И.И. Лукашука, В.В. Лунеєва, М.П. Ме-

лентьєва, С.И. Носова, С.М. Петрова, С.Н. Поно-

марьова, А.Л. Репецької, В.Е Рибалкіна, В.П. Са-

льнікова, В.С. Овчинського, Ю.В. Трунцевсько-

го, В.Е. Емінова і деяких інших. 

Частково даної проблематики торкалися Е.А. 

Мохов у праці “Організована злочинність і націо-

нальна безпека”, Топільська Е.А. “Організована 

злочинність”, а також відомі кримінологи, такі як 

О.М. Костенко, О.М. Джужа, Я.Ю. Кондратьев, 

А.Й.  Міллер і інші. 
Їхніми зусиллями була створена теоретична 

база для подальшого поглибленого вивчення впли-

ву організованої злочинності на сферу благ і інте-

ресів, охоронюваних українським законодавством. 

Проте комплексного аналізу кримінологічного 

характеру  організованої злочинної діяльності на 

Україні, а також її транснаціональних проявів до 

цього часу здійснено не було, що створює чи-

малий простір для накопичених знань. 

Метою дослідження є з’ясування характер-

них кримінологічних особливостей прояву орга-

нізованої злочинної діяльності на Україні для  
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пошуку нових механізмів і способів боротьби з 
організованою злочинністю.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

У вітчизняній кримінології дефініції організова-

ної злочинності з’явились лише в останні роки, і 
вони досить різноманітні. Деякі вчені характери-

зують організовану злочинність як складний вид 

кримінальної діяльності, що здійснюється у ве-

ликих масштабах злочинними угрупованнями, 

які мають внутрішню структуру, отримують до-

ходи шляхом створення і експлуатації ринків 

незаконних товарів і послуг [4,с.125; 7,с.5-9]. Ін-

ші під організованою злочинною діяльністю ро-

зуміють відносно масову групу стійких і керова-

них об’єднань злочинців, які займаються кримі-
нальною діяльністю у вигляді промислу та ство-

рюють систему захисту від соціального контро-

лю з використанням таких протиправних засобів, 

як насилля, залякування, корупція та розкрадан-

ня у великих та особливо великих розмірах [3, 

с.72-75; 5,с.59-65]. 

Постає питання чи заняття злочинною діяль-

ністю і вчинення злочину (злочинів) є тотожни-

ми поняттями чи це різні поняття, кожне з яких 

наділене своїми змістовими ознаками? Щоб дати 

відповідь на це питання слід проаналізувати їх.   

Категорія “злочинна діяльність” у новому КК 

України безпосередньо вживається у семи стат-

тях. Ще у двох – термін “злочинна” замінено її 
конкретним виявом. У шести статтях термін “ді-
яльність” вживається без ознаки злочинна, але її 
здійснення визнається кримінально караним, 

тобто злочинним. Разом з тим поняття “злочинна 

діяльність” кодекс не визначає. Необхідність по-

вноти і систематичності правового регулювання 

зумовлює потребу усунення цієї прогалини. Ще 

більша потреба у нормативному визначенні цього 

поняття виникає при його використанні для кримі-
нально-правової характеристики діяльності зло-

чинних організацій. Юридичний словник дає таке 

визначення організованої злочинності – „це форма 

злочинної діяльності групи осіб” [10, с.414]. 

У психологічній науці категорія “діяльність” 

у загальних рисах визначається як усвідомлене 

виявлення людської активності. На відміну від 

одноразового вияву останньої, яким є вчинок 

(дія), діяльність – це система пов’язаних між со-

бою єдиною потребою, метою і послідовністю 

дій, вчинків, операцій, менших за обсягом дій. 

Кожна з них має свій предмет, мотив та мету. 

Але в сукупності вони спрямовані на реалізацію 

єдиної потреби, мають послідовне цілеутворен-

ня, включає по можливості, зміну або усунення 

перешкод аж до досягнення кінцевої мети, яка 

полягає у зміні суспільних відносин в інтересах 

суб’єкта діяльності [8, с.48]. Зовнішня діяльність, 

що має характер суспільного спілкування, підпо-

рядкована нормам людського буття, у певній ча-

стині правовим нормам. Звідси йдеться про пра-

вомірну та протиправну, в тому числі злочинну 

діяльність [6, с.79].  

Ми погоджуємося з позицією, що злочинна ді-
яльність – це система умисних цілеспрямованих 

неодночасних дій учасників злочинних угрупо-

вань, підпорядкованих єдиній меті - забезпечення 

вчинення злочинів. Її метою стає одержання знач-

них прибутків, насамперед фінансових коштів, їх 

“відмивання”, капіталізація та одержання внаслі-
док цього ще, більш високих легальних доходів з 
кримінально здобутих капіталів [9, с.63-64].  

Отже, в основі виокремлення організованої 
злочинної діяльності із загальної системи право-

порушень лежить характер і ступінь взаємодії 
злочинців при здійсненні протиправних діянь. 

Для того щоб займатися злочинною діяльністю 

як промислом необхідно об’єднання злочинців в 

організацію, яка має структуру, спеціально при-

стосовану для вчинення злочинів, ієрархічну 

надбудову і централізоване управління.  

Злочин (злочини) це асоціальне явище, що 

завдає шкоду існуючим суспільним відносинам, 

яке не потребує, в якості обов’язкової ознаки, 

об’єднання, згуртованості та організованості 
суб’єктів його (їх) вчинення. Вчинення злочину 

(злочинів) є одиницею виміру злочинної діяльнос-

ті. Зазначена властивість і має використовуватись 

для відмежування проявів організованої злочинної 
діяльності від злочинів вчинених одинаками чи 

групами злочинців, які не є організаціями.  

Однією із специфічних ознак злочинної ор-

ганізації є спеціальна мета створення. В ч.4 ст.28 

КК України вказується, що такою метою є вчи-

нення тяжких чи особливо тяжких злочинів. Ми 

вважаємо, що вчинення тяжких чи особливо тя-

жких злочинів значно звужує мету створення 

злочинної організації, відповідно для ширшого 

розуміння даного поняття, метою створення зло-

чинної організації рекомендуємо вважати – за-

няття злочинною діяльністю.  

Видами злочинної діяльності є безпосереднє 

вчинення тяжких чи особливо тяжких злочинів, 

керівництво чи координація злочинної діяльності 
інших осіб, забезпечення функціонування як са-

мої злочинної організації, так і інших злочинних 

груп, на що безпосередньо вказує законодавець.  

На нашу думку, організована злочинна дія-

льність характеризується: 1) “спеціалізацією” 

діяльності. При цьому злочинна “спеціалізація” 
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організації часто залежить від їх діяльності за 

рахунок належності керівника організації та бі-
льшості її членів до тієї чи іншої етнічної групи. 

Наприклад, для злочинних організацій, у складі 
яких переважну більшість становлять особи че-

ченської національності, найбільш характерним є 

вчинення вимагань, пов’язаних із захопленням 

заручників, позбавленням волі осіб, за яких ви-

магається викуп, використання під час вчинення 

злочинів вогнепальної зброї тощо. Для злочин-

них угруповань, до складу яких входять грома-

дяни африканських країн, основним видом зло-

чинної діяльності є збут “важких” наркотичних 

засобів – героїну, кокаїну та ін.; 2) розподіл так 

званих “сфер впливу”, що визначається як суто 

географічними чинниками (за місцем злочинної 
діяльності організації – у межах району, міста, 

регіону), так і безпосереднім об’єктом злочинно-

го посягання (вимагання у конкретних груп під-

приємців, крадіжки автомобілів, торгівля людь-

ми, “відмивання коштів” тощо). Вказані обста-

вини, під час намагання окремих злочинних 

угруповань перерозподілити такі “сфери впливу” 

нерідко призводять до вчинення злочинів уже 

насильницького характеру (умисні вбивства, за-

подіяння тілесних ушкоджень, умисне знищення 

майна “конкурентів” шляхом підпалу, вибухів та 

ін.), що також служить додатковим підтверджен-

ням організованості їх злочинної діяльності; 3) 

глобалізація діяльності злочинних угруповань. 

Встановлення певних взаємовідносин, в тому 

числі і на міжнародному рівні, між конкретними 

злочинними угрупованнями, що визначаються 

передусім необхідністю використання “можли-

востей” кожної із таких груп для здійснення спі-
льної злочинної діяльності (наприклад, вчинення 

злочинів пов’язаних з контрабандою викрадених 

на території інших країн автомобілів, “конверта-

цією” грошових коштів через іноземні банки і 
ін.). Вказані взаємовідносини певною мірою під-

тверджують “статус” злочинних організацій, за-

кріплення за ними конкретних “сфер впливу” і 
“спеціалізації”, що також свідчить про наявність 

ознак злочинної організації; 4) злочинній діяль-

ності в цілому притаманна корислива спрямова-

ність злочинів, що включає: а) наявність корис-

ливого мотиву та спеціальної мети злочинної 
діяльності, тобто бажання протиправного збага-

чення за рахунок державного чи приватного 

майна (або прав на майно, послуг майнового ха-

рактеру), та безоплатного обернення його на 

свою або іншої особи користь, одержання некон-

трольованого державою прибутку, субсидій, до-

тацій, кредитів, пільг, ухилення від сплати пода-

тків та ін; б) вчинення інших (не з корисливих 

спонукань) злочинів (зокрема, заподіяння тілес-

них ушкоджень, вбивство, підробка документів 

та ін.) під час злочинної діяльності організації у 

зв’язку із розвитком, самозахистом, необхідніс-

тю досягнення саме кінцевої мети такої діяльно-

сті, тобто для сприяння вчиненню корисливих 

злочинів або полегшення їх вчинення (створення 

відповідних умов), а також усунення “конкурен-

тів”; в) якщо для злочинної діяльності характер-

на корислива спрямованість, то злочинна органі-
зація, як одна із найнебезпечніших форм спів-

участі, в цілому, характеризуватися наявністю 

спільних коштів чи інших засобів. 

Під спільними коштами чи іншими засобами 

злочинної організації можна розуміти сукупність 

підприємницьких структур легального і “тіньо-

вого” секторів економіки, а також накопичених у 

результаті їх діяльності фінансово-матеріальних 

ресурсів (кошти, що знаходяться на банківських 

рахунках, інвестовані в різноманітні підприємст-

ва, готівкові кошти, цінні папери, нерухоме і ру-

хоме майно тощо), які належать або підконтро-

льні злочинній організації. 
Наявність спільних коштів чи інших засобів 

злочинної організації означає: 1) наявність одно-

го або декілька підприємств (фірм), які або без-
посередньо належать злочинним організаціям, 

або контролюються ними. Вказані підприємства 

використовуються такими організаціями як для 

сприяння вчиненню конкретних злочинів або 

здійсненню безпосередньо злочинної діяльності 
(наприклад, фіктивні фірми для розкрадання 

кредитних ресурсів бюджетних коштів і т.д.), так 

і для заняття різними видами економічної діяль-

ності. Причому така діяльність може бути не 

тільки протиправною, так би мовити “тіньовою” 

(зокрема, незаконне виготовлення лікеро-

горілчаних виробів, незаконна торгівельна діяль-

ність і тощо), а носити цілком законний харак-

тер. Проте і в останньому випадку кінцевою ме-

тою функціонування таких підприємств є отри-

мання коштів для подальшого їх використання 

під час злочинної діяльності та “відмивання ко-

штів”, які здобуті злочинним шляхом; 2) наявніс-

тю у розпорядженні організації загальних коштів 

“каси”, які використовуються для забезпечення її 
злочинної діяльності. Вказані кошти можуть бу-

ти отримані як внаслідок злочинної діяльності, 
так і шляхом економічної діяльності підконтро-

льних підприємств, у тому числі у вигляді по-

стійних відрахувань для забезпечення так званої 
“криші”; 3) наявність у злочинній організації пе-

вних структурних підрозділів, спеціально ство-
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рених для забезпечення можливостей “відмиван-

ня коштів”, що здобуті протиправним шляхом як 

власних, так і коштів підконтрольних їм інших 

осіб чи злочинних груп.  

 Під “відмиванням коштів” у даному випадку 

слід розуміти легалізацію доходів злочинної орга-

нізації шляхом здійснення ряду фінансово-

господарських операції, інших дій, в тому числі і 
законного характеру, з метою приховування або 

маскування фактичних обставин їх отримання та 

подальшого використання у злочинних цілях. При 

цьому “відмивання коштів” означає не тільки на-

копичення готівкових або безготівкових коштів та 

розміщення їх на банківських рахунках, а й при-

дбання на такі кошти об’єктів державної та кому-

нальної власності, що приватизуються, акцій та 

цінних паперів, інвестування їх у різні проекти і ін. 

Отже, під спільними коштами чи іншими за-

собами злочинної організації можна розуміти 

сукупність підприємницьких структур легально-

го і “тіньового” секторів економіки, а також на-

копичених у результаті їх діяльності фінансово-

матеріальних ресурсів (кошти, що знаходяться на 

банківських рахунках, інвестовані в різноманітні 
підприємства, готівкові кошти, цінні папери, не-

рухоме і рухоме майно тощо), які належать або 

підконтрольні злочинній організації.  
Щодо змісту поняття “злочинна організація” 

слід узагальнити: злочин вважається вчиненим 

злочинною організацією, якщо в ньому брали 

участь три і більше особи, які попередньо вста-

новили або підтримували між собою стосунки, 

що свідчить про наявність групи осіб з ознаками 

організованості, яку утворено для спільного за-

няття злочинною діяльністю угруповання (угру-

повань) або його членів, підпорядкована загаль-

ній меті заняття злочинною діяльністю, супрово-

джується створенням спеціально організованої 
системи забезпечення внутрішнього зміцнення та 

зовнішньої підтримки і захисту від соціального 

контролю, проникнення до легальної економіки 

та політичної влади. 

Злочинна організація – згуртоване об’єднан-

ня трьох і більше осіб (або злочинних груп чи їх 

представників), що створене  з метою заняття 

злочинною діяльністю: вчинення злочинів, отри-

мання і наступна легалізація (відмивання) кош-

тів, керівництво чи координація злочинної діяль-

ності інших осіб, забезпечення функціонування 

як самої злочинної організації так і інших зло-

чинних груп, діє  протягом тривалого часу і ста-

новить особливу соціальну небезпеку, якому 

притаманні такі основні ознаки: 1) чітко визна-

чена ієрархічна організаційно-управлінська 

структура, очолювана організатором (лідером), 

розподілу ролей та системи планування злочин-

ної діяльності, що забезпечують конспірацію та 

одержання незаконних прибутків на постійній 

основі; 2) зорганізованість – стабільність складу, 

система взаємовідносин, методів і способів вчи-

нення злочинів, жорстока внутрішньогрупова 

дисципліна, заснована на принципах влади і під-

корення, продумана система забезпечення безпе-

ки організації (розвідка, контррозвідка, охоронні 
групи) тощо. Чим більший обсяг вказаних функ-

цій, тим більш зорганізована і небезпечна зло-

чинна організація; 3) обов’язковою ознакою зло-

чинних груп економічної спрямованості є нала-

годження та використання корумпованих зв’яз-
ків у різних ланках державного апарату – право-

охоронних, судових, законодавчих та інших ор-

ганах влади і управління: ця ж ознака може ви-

ступати як додаткова для злочинів загально-

кримінальної спрямованості; 4) наявність спіль-

них коштів чи інших засобів – сукупність струк-

тур офіційної та “тіньової” економічної діяльно-

сті, а також легальних структур офіційного сек-

тора економіки, через які здійснюється легаліза-

ція (“відмивання”) доходів, отриманих незакон-

ним шляхом, які належать або підконтрольні 
злочинним організаціям для подальшого викори-

стання у фінансуванні злочинних організацій.  

Стан і рівень злочинності, особливо його ор-

ганізованих форм, безперервне зростання зло-

чинних структур, що входять до апарату управ-

ління, проникають в сферу економіки, потребу-

ють негайного реагування з боку держави як на 

злочинність в цілому, так і на найнебезпечнішу 

форму злочинності – злочинні організації. Адже 

організована злочинна діяльність є суто раціона-

льною поведінкою її учасників, які прорахову-

ють наперед як ризик, так і зиск від вчинених 

злочинів. Сама система кримінальної юстиції 
повинна збільшити ризик для злочинця бути 

спійманим і покараним. 

Висновки. 1. Злочин визнається вчиненим 

злочинною організацією, якщо він скоєний ієра-

рхічним об’єднанням декількох осіб (три і біль-

ше), що користуються спільними коштами або 

іншими засобами, члени якого або структурні 
частини якого за попередньою змовою зорганізу-

валися з метою заняття спільною злочинною дія-

льністю, для безпосереднього вчинення злочинів 

учасниками цієї організації, або керівництва чи 

координації злочинної діяльності інших осіб, або 

забезпечення функціонування як самої злочинної 
організації, так і інших злочинних груп.  

2. Злочинна організація – це форма співучас-
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ті, наділена специфічними ознаками, метою 

створення якої є заняття злочинною діяльністю. 

3. Злочинна діяльність характеризується на-

ступними ознаками: а) „спеціалізацією” діяльно-

сті; б) розподіл „сфер впливу”; в) глобалізацією 

своєї діяльності; г) злочинній діяльності в цілому 

притаманна корислива спрямованість; д) систем-

ність та довготривалість діяльності злочинних 

організацій забезпечується використанням ко-

румпованих зв’язків на постійній основі; е) зако-

нспірований характер злочинної діяльності та 

планова система захисту від всіх форм соціаль-

ного контролю.  
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Суддя Вищого господарського суду України 

 

ФІКТИВНЕ БАНКРУТСТВО ТА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА:  

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

   
Постановка проблеми дослідження. Пере-

хід економіки України до розвинених ринкових 

відносин породив різноманітні організаційні 
форми підприємств і появу нових інститутів, 

притаманні новим умовам господарювання (бан-

крутство, свобода конкуренції, антимонопольне 

регулювання тощо). Відповідним чином змінили-

ся і принципи, на яких будуються відносини 

держави зі суб’єктами господарської діяльності, 
запроваджується ефективне державне регулю-

вання підприємництва у формі єдиної державної 
регуляторної політики у сфері підприємництва. 

Усі ці чинники об’єктивно зумовлюють необ-

хідність не тільки відповідного правового регу-

лювання, а й вивчення правових засад господар-

ської діяльності.  
Ступінь наукової розробки проблеми. 

Зазначимо, що на сьогодні існує низка наукових 

праць вітчизняних фахівців, присвячена дослід-

женню проблеми банкрутства в цілому. Зокре-

ма, до таких слід віднести у першу чергу моног-

рафічні дослідження О.М.Бірюкова [8], В.В.Джу-

ня [11], М.І.Тітова [18], Б.М.Полякова [16], 

розділ ХІ підручника з господарського права, 

автором якого є В.С.Щербина [20] та ін. Але 

практично всі вони торкаються аспектів цивіль-

ного і господарського права. 

Мета статті полягає в тому, щоб розкрити 

сутність і зміст понять “фіктивне банкрутство”, 

“доведення до банкрутства” у кримінально-пра-

вовому аспекті. 
Виклад основного матеріалу дослідження. 

Термін "банкрутство" (від франц. banque-route, 

від італійського bankarotta –  banka rotta – розби-

тий банк) - неспроможність юридичної особи 

(суб'єкта підприємницької діяльності) задо-воль-

нити у встановлений для цього термін пред'явле-

ні йому кредиторами вимоги і виконати зобов'я-

зання перед бюджетом [22, с.193]. Зазначимо, що 

ще в римському праві неповернення боргу ви-

значалося як небезпечне для життя боржника та 

приводило до захоплення його майна кредитора-

ми. У Київській Русі неплатник або злісний бан-

крут прирівнювався до злодія. Кредитори мали 

право продавати неплатоспроможного боржника 

разом з його майном. У середньовіччі гарантом 

забезпечення повер-нення боргу був сам борж-

ник: його життя, особиста свобода та недотор-

канність [10]. 

В юридичній науці первісне розуміння бан-

крутства або неспроможності, зводилося до ото-

тожнення з неплатоспроможністю. Щодо понять 

“неспроможність” і “банкрутство”, то вони у 

законодавстві переважної більшості держав вжи-

ваються як абсолютні синоніми. Аналогічною є 

ситуація з номінацією цього правового інституту 

і в Україні. В літературі окреслились три підходи 

до розуміння терміну “неспроможність”. При-

хильники першого підходу, зокрема російський 

правознавець Б.Колб під неспроможністю розу-

міє заявлену боржником або визнану арбітраж-

ним судом неможливість задовольнити у повно-

му обсязі вимоги кредиторів за грошовими зобо-

в'язаннями та зобов'язання з виплати обов'язко-

вих платежів, що призвело до застосування до 

боржника процедури зовнішнього управління з 
метою відновлення його платоспроможності, а 

під банкрутством – стан, що призвів до засто-

сування до боржника процедури конкурсного про-

ведення процесу з метою пропорційного задо-

волення вимог кредиторів в межах наявних активів 

боржника [13, с.47-48]. Інший представник такого 

підходу – вітчизняний дослідник проблеми 

В.В.Джунь вважає, що в Україні ці терміни вжи-

ваються як рівнозначні синоніми [11, с.6]. 

Другий підхід полягає у тому, що вказані 
терміни вживаються як взаємозамінні (наприк-

лад,  Закон Російської Федерації  "Про неспро-

можність (банкрутство") 2002 p. [8, с.47], в пра-

вовій літературі англомовних держав вони вжи-

ваються як синоніми [11, с.6]. 

Прихильники третього підходу виходять з 
того, що банкрутство – поняття виключно кримі-
нально-правове, в значній мірі обумовлене ци-

вільно-правовою неспроможністю, яке відріз-
няється від цивільно-правового поняття неспро-

можності, але перше зумовлене другим; не вся-

кий неспроможний суб'єкт – банкрут, але бан-

крутом може бути лише неспроможний. Банк-

рутство може передбачати кримінально каране 

діяння, але ототожнювати банкрутство з кримі-
нально караним діянням, на наш погляд, невірно. 

Видається, що заслуговує підтримки третій під-

хід, в якому терміни "неспроможність" і "банк-



Б.М. Грек 

116                                           Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск  227 . Правознавство. 

рутство" мають різне правове значення. 

Порівняльний аналіз визначень цих термінів, 

що містяться в ст. 1 Закону України "Про віднов-

лення платоспроможності боржника або визнан-

ня його банкрутом" [4] і терміна "неспромож-

ність", в ст. 209 Господарського кодексу України 

[3], в ст. 218 КК України [1] дає підстави вважа-

ти, що термін “неспроможність” вживається для 

характеристики фінансового стану суб’єкта під-

приємницької діяльності, як “боржника”, так і 
“банкрута”, але різниця між божником і банк-

рутом та, що для визнання боржника банкрутом 

потрібне відповідне рішення суду. Саме тому 

банкрутство за своїм змістом не може бути 

синонімом неспроможності. 
Традиційні поняття банкрутства містять ряд 

істотних недоліків, зокрема: нечіткий догматич-

ний критерій розмежування банкрутства злісного 

і необережного. Банкрутство злісне – це скоріше 

не просто навмисне заподіяння шкоди, а шах-

райство, через що явні, відкриті дії, іноді зухвалі, 
що навмисно зазіхають на чуже майно, не охоп-

люються поняттям злісного банкрутства і відно-

сяться законом необґрунтовано до необережного; 

умовою караності банкрутства є передумова ци-

вільного процесуального характеру. Дії, що були 

незлочинними до видання цивільного проце-

суального акта, раптом здобувають ретроспек-

тивно властивість злочину, що не відповідає 

принципам кримінального права [12, с.52]. У 

такий спосіб цивільний процесуальний акт вико-

нує невластиву йому функцію у кримінальному 

судочинстві. 
Для українського правознавства великий 

інтерес становить англійське законодавство про 

неспроможність та банкрутство. Як англійсько-

му, так і українському праву властиві вико-

ристання терміна "банкрутство" для позначення 

неспроможності, звільнення боржника від боргів 

як наслідок закінчення процедури конкурсу, 

багатоваріантність оздоровчих процедур. Ці осо-

бливості характеризують як сучасне українське 

право, так і право англійське. Терміном “банк-

рутство” в англійському праві позначається 

неспроможність фізичних осіб. В Англії поняття 

банкрутство містить навмисні дії неспроможного 

боржника до і після початку процесу в справі про 

неспроможність, а також подібні дії директорів 

та службовців компаній у зв'язку з їх ліквідацією.  

В Росії, відповідно до ст. 2 Федерального 

закону “Про неспроможність (банкрутство)” від 

26 жовтня 2002 р. № 127-ФЗ, неспроможність 

(банкрутство) – це визнана арбітражним судом 

нездатність боржника у повному обсязі задоволь-

нити вимоги кредиторів за грошовими зобов'я-

заннями і (або) виконати, зобов'язання по сплаті 
обов'язкових платежів [14, с.11]. Визначення 

понять "фіктивне банкрутство" і "навмисне 

банкрутство" дається у вищеназ-ваному законі, 
Кодексі про адміністративні пра-вопорушення та 

Кримінальному кодексі Російсь-кої Федерації. 
  Встановлення факту банкрутства чи фіктив-

ності банкрутства – прерогатива цивільного пра-

ва. В Україні підстави і порядок визнання суб'єк-

та підприємницької діяльності банкрутом визна-

чені у Законі України "Про відновлення плато-

спроможності боржника або визнання його бан-

крутом" від 14 травня 1992 р. (в редакції від 30 

червня 1999 року) [5], главою 23 ГК України та ст. 

53 ЦК України [2]. Критеріями абсолютної непла-

тоспроможності Закон визнає: а) розмір заборго-

ваності (встановлений в сумі трьохсот мінімаль-

них розмірів заробітної плати) і б) термін несплати 

(3 місяці після настання терміну сплати).  

Ми поділяємо точку зору тих вчених, які 
вважають, що банкрутство слід розглядати комп-

лексно. Зокрема, B.C. Бєлих відмічає, що законо-

давство про неспроможність (банкрутство) фор-

мується і розвивається на стику публічного і 
приватного права, що регулюють відносини у цій 

сфері, і, відповідно, носить комплексний харак-

тер [7, с.22]. В Україні банкрутство також має 

міжгалузевий характер, що було доведено вище. 

Визначення термінів “фіктивне банкрутство”, 

“доведення до банкрутства” міститься  у ст. 215 ГК 

України та ст.ст. 218, 219 КК України. Криміналь-

ний кодекс України, визначає як злочин фіктивне 

банкрутство, доведення до банкрутства, прихову-

вання стійкої фінансової неспроможності та не-

законні дії у разі банкрутства і вживає терміни 

"банкрутство" і "фінансова неспроможність". 

Із змісту ст. 218 КК України випливає, що з 
метою оголосити себе фіктивним банкрутом 

суб'єкт підприємницької діяльності має: прихо-

вати, знищити, фальсифікувати бухгалтерські та 

інші облікові документи, що відображають його 

економічну діяльність; приховати відомості про 

розмір майна, яке йому належить, та про місце 

його знаходження, іноді передати майно в інше 

володіння, відчужити або навіть знищити його 

тощо. Подальші процедури такі, як і при не 

фіктивному банкрутстві. По-перше, суб'єкт ви-

щеперерахованих злочинних дій подає до гос-

подарського суду заяву про фінансову неспро-

можність виконати вимоги кредиторів і зобо-

в'язання перед бюджетом. По-друге, суд зобо-

в'язує заявника подати до офіційного друкова-

ного органу оголошення про порушення справи 
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про банкрутство. Протягом місяця від часу пуб-

лікації кредитори збанкрутілого боржника по-

дають до господарського суду письмові заяви з 
відповідними майновими вимогами до банкрута, 

разом з документами, що підтверджують обґрун-

тованість цих вимог. Іноземні юридичні особи, а 

також громадяни, які бажають брати участь у са-

нації боржника, теж повинні протягом названого 

терміну подати до господарського суду заяви з 
письмовим зобов'язанням про переведення на 

них боргу і вказати умови санації. 
 У разі відсутності пропозицій про санацію 

або незгоди кредиторів з умовами санації гос-

подарський суд визнає боржника банкрутом 

своєю постановою і призначає ліквідаторів із 
числа представників зборів кредиторів, банків, 

фінансових органів, а також Фонду державного 

(комунального) майна України, якщо банкрутом 

є державне підприємство або організація. Лікві-
датори проводять процедуру задоволення вимог 
кредиторів. 

З моменту визнання юридичної особи бан-

крутом її діяльність припиняється. У разі необ-

хідності за поданням прокуратури чи клопотан-

ням боржника, розпорядника майна або креди-

торів господарський суд може визнати нечинною 

будь-яку угоду щодо продажу майна боржника, 

здійснену протягом 3 місяців до початку провад-

ження у справі про банкрутство, якщо продаж 

відбувався в інтересах зацікавленої особи з боку 

боржника. Суд також може визнати нечинною 

угоду щодо продажу майна чи прийняття борж-

ником на себе зобов'язань протягом року до 

початку провадження у справі про банкрутство: 

якщо продаж майна здійснено з метою прихо-

вання цього майна або несплати боргів; якщо 

боржник у результаті угоди отримав набагато 

менше, ніж реальна ціна майна; якщо боржник 

на момент укладання угоди вже був фактично 

неплатоспроможний чи став таким унаслідок 

виконання цієї угоди. 

Оцінка активів боржника по-різному впливає 

на склади злочинів. Якщо виявлені активи борж-

ника великі, то це добре у випадку, коли скоєне 

фіктивне банкрутство (ст. 218 КК України), тому 

що це зменшить збиток, заподіяний кредиторам, 

і складу цього злочину може взагалі не бути. А у 

випадку приховування стійкої неплатоспромож-

ності (ст. 220 КК України) навпаки – чим більша 

вартість схованих активів, тим більший збиток, 

заподіяний кредиторам. 

На нашу думку, диспозиція ст. 218 КК 

України не зовсім точно визначає реально 

суспільно-небезпечні дії, що посягають на 

інтереси кредитного обігу. По-перше, невизначе-

ний адресат неправдивих відомостей про наявну 

неспроможність і її диспозиція не узгоджується з 
приписом ст. 7 Закону України "Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом", згідно з якою в заяві боржника до 

господарського суду про порушення справи про 

банкрутство повинні міститись відомості про 

суму вимог кредиторів за грошовими зобов'язан-

нями у розмірі, який не оспорюється боржником; 

розмір заборгованості по податках і зборах (обо-

в'язкових платежах); розмір заборгованості по 

відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здо-

ров'ю, виплаті заробітної плати та вихідної допо-

моги працівникам боржника, виплати авторської 
винагороди; відомості про наявність у боржника 

майна, у тому числі грошових сум і дебіторської 
заборгованості. Фальсифікація боржником цих 

відомостей при зверненні до суду призводить до 

необґрунтованого порушення справи про банк-

рутство. Боржник це здійснює з надією введення 

мораторію на задоволення вимог кредиторів 

одразу після порушення справи про банкрутство 

(як передбачено законодавством). У результаті 
такі дії боржника спроможні завдати істотної 
шкоди як кредиторам, так і державі невиконанням 

податкових зобов'язань. Тому вважаємо, що і назва 

і диспозиція ст. 218 КК потребують зміни з огляду 

на необхідність приве-дення їх у відповідність з 
приписами ст. 7 Закону України "Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом". 

Чинним законодавством України про банк-

рутство (ч. 3 ст. 215 ГК України) передбачена 

відповідальність за умисне банкрутство (дове-

дення до банкрутства). Умисне банкрутство – це 

стійка неплатоспроможність суб'єкта підприємни-

цтва, викликана цілеспрямованими діями власника 

майна або посадової особи суб'єкта підприємницт-

ва, якщо це завдало істотної  матеріальної  шкоди 

інтересам держави,  суспільства  або інтересам 

кредиторів, що охороняються законом.  

Стаття 219 КК України, що передбачає від-

повідальність за доведення до банкрутства, дета-

лізує та уточнює це поняття. Згідно з положен-

нями цієї статті умисне, з корисливих мотивів, 

іншої особистої заінтересованості або в інтере-

сах третіх осіб вчинення власником або служ-

бовою особою суб'єкта господарської діяльності 
дій, що призвели до стійкої фінансової неспро-

можності суб'єкта господарської діяльності, 
якщо це завдало великої матеріальної шкоди дер-

жаві чи кредитору.  

Як бачимо, стаття передбачає відповідаль-
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ність, якщо господарські дії вчинені навмисне 

власником або службовою особою суб'єкта гос-

подарської діяльності довели до банкрутства та 

завдали великої шкоди. Діяння, визначене в цій 

статті, встановлює відповідальність за тради-

ційне "злісне банкрутство", загальноприйняте на 

європейському континенті. Разом з тим, у розу-

мінні цих традиційних злочинів у КК України 

існують відмінності: відповідальність за діяння 

поєднується з завданням великої шкоди (що 

незрозуміло, з урахуванням тієї обставини, що 

злісне банкрутство за небезпекою діяння, шко-

дою, заподіяною цим діянням, та способом 

замаху на чужі майнові права мало відрізняється 

від шахрайства, за яке встановлена відповіда-

льність навіть у тому випадку, коли розмір 

збитку невеликий); це діяння, відповідно до КК 

України, карається значно м'якше, ніж у тих 

державах, де відносне економічне благополуччя 

робить його менш небезпечним (максимальне 

покарання за це діяння в Україні передбачено у 

вигляді обмеження волі на строк до трьох років, 

у той час як в Англії, наприклад, до семи років, у 

Німеччині – до 10). Зазвичай, за подібні дії 
встановлюється відповідальність, подібна до від-

повідальності за шахрайство, крадіжку, присвоєн-

ня довіреного майна та інші корисливі ненасиль-

ницькі майнові злочини; "дії, вчинені Власником 

або службовою особою суб'єкта господарської 
діяльності" при традиційному злісному банкрутстві 
становлять небезпеку лише в тому випадку, коли 

вони вчинені навмисно з корисливих мотивів, з 
метою доведення суб'єкта господарської діяльності 
до банкрутства. В інших випадках – це нормальна і 
звичайна практика. 

КК України дуже широко визначає підстави 

кримінальної відповідальності за "умисне банк-

рутство", тобто "доведення до банкрутства". 

Проте, незвичайний лібералізм КК України проя-

вився в безкарності "необережного банкрутства" 

– це винні дії, що можуть завдати істотної шкоди 

як приватним, так і суспільним інтересам. 

Найбільш тяжкі та явно протиправні випадки 

"необережного банкрутства" є не менш небезпек-

ним замахом на чужі майнові права та інтереси, 

ніж "злісне банкрутство". Це знайшло відобра-

ження в законодавствах європейських держав у 

ході реформи 70-80-х років. Чи розумно звіль-

няти від будь-якої відповідальності, наприклад, 

комерсанта, що розорить своїх кредиторів у 

результаті того, що розтратить кошти на безпро-

центні позички своїм приятелям і родичам, чи, 

навпаки, випустить цінні папери, що містять 

явно нездійсненні зобов'язання (чи поєднає обид-

ва ці заходи), якщо той заявить, що з легковаж-

ності не усвідомлював, що ці дії спричинять 

неспроможність? Господарська діяльність – 

діяльність складна, і довести в подібних випад-

ках намір практично неможливо. Суб'єктом зло-

чинних діянь, передбачених ст. 219 КК України, 

може бути власник, службова особа суб'єкта 

підприємницької діяльності. Співучасниками 

злочину можуть бути будь-які інші особи, що 

сприяють вчиненню дій, які довели до банкрутс-

тва. Мотиви злочину, як правило, корисливі, 
хоча можуть бути й іншими, що на кваліфікацію 

вчиненого не впливає. 

Висновки. Отже, за своєю суттю, банкрут-

ство як цивільно-правова категорія є невід'ємною 

частиною і нормальним явищем ринкової еко-

номіки, природним процесом конкурентної 
боротьби, в процесі якої слабкі підприємства 

вибувають з гри. Це нове для нашої держави 

поняття, яке все частіше нагадує про себе судо-

вими процесами, в результаті яких підприємства, 

що не в змозі виконати зобов'язання перед креди-

торами і бюджетом, оголошуються банкрутами. 

Інститут банкрутства розвивається на межі пуб-

лічного і приватного права, оскільки регулюван-

ня питань з банкрутства є сукупністю норм різ-
них галузей права та носить комплексний харак-

тер, науково обґрунтовує необхідність внесення 

змін до КК України. 
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FICTITIOUS BANKRUPTCY AND FINISHING TO BANKRUPTCY:  

CRIMINAL-LEGAL ASPECT 

 

Summary 

In the article on the basis of disclosure of the content of concepts “fictitious bankruptcy” and “the finish-

ing to bankruptcy” and also analysis of the current legislation is underlined difficulty, which arise at applica-

tion of norms of the criminal law at consideration of cases about bankruptcy. 

 

 

 



 

120                                           Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск  227 . Правознавство. 

УДК 343.139  
© 2004 р. Г.В. Шкраба 

Національна академія внутрішніх справ України, Київ 

 

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗКРИТТІ   
ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ 

 

Постановка проблеми. Відповідно до кримі-
нально-процесуального законодавства України 

орган досудового слідства може призначити су-

дову експертизу після порушення кримінальної 
справи. Хоча існує ряд випадків, у яких без ви-

користання спеціальних знань не можливо вста-

новити наявність ознак злочину. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Да-

ним дослідженням присвячені праці багатьох 

вчених. Серед них Коваленко Є.Г., Арсеньєв  

В.Д., Заблоцький В.Г., Грамович Г.І., Надгорний 

Г.М., Сорокотягін І.Н., Біленчук П.Д., А.В. Ша-

балін А.В., Гончаренко В.Г., Щербаковський 

М.Г., Кравченко А.А., які в своїх роботах роз-
глядали окремі питання використання спеціаль-

них знань. Незважаючи на це, шляхи вирішення 

проблем, які виникають при використанні спеці-
альних знань в розкритті та розслідуванні злочи-

нів, не втілились у зміни в кримінально-проце-

суальному законодавстві, не була усунена прога-

лина в КПК. 

Мета статті: проаналізувати поняття “спеці-
альні знання”, показати проблеми, які виникають 

при використанні спеціальних знань у розкритті 
та розслідуванні злочинів та визначити шляхи 

вирішення даних проблем.  

Виклад основного матеріалу.  В українській 

мові термін “спеціальний” означає – особливий, 

призначений виключно для кого-, чого-небудь, 

має особливе призначення, який стосується окре-

мої галузі науки, техніки, мистецтва та призначе-

ний для спеціалістів цієї галузі [5, с.1168]. Хоч 

спеціальні знання формуються на основі загаль-

нонаукових положень і кордони між ними по-

стійно змінюються, відносити всезагальні знання 

до спеціальних неможливо, так як термін “спеці-
альний” розуміється як “особливий”. А.А. Ейс-

ман відносить до спеціальних знань ті знання, 

якими не володіє адресат доказування (слідчий, 

суд, учасники процесу, суспільство), тобто, 

знання не загальновідомі, не загальнодоступні, 
які не мають масового розповсюдження, якими 

володіє обмежене коло спеціалістів [9, с.91]. На 

думку В.І. Шиканова, термін “спеціальні знання” 

застосовується для позначення будь-якої можли-

вої сукупності знань (практичного досвіду, нави-

чок) без урахування знань суспільних (тобто, що 

входять в загальноосвітню підготовку громадян) 

і знань у сфері права (необхідно враховувати під-

готовку та практичні навики, пов’язані з кримі-
нально-правовою оцінкою фактичних обставин 

справи і вирішення питань процесуального хара-

ктеру) [20, с.39]. Одні під спеціальними знання-

ми розуміють систему даних, отриманих в ре-

зультаті наукової і практичної діяльності у ви-

значених галузях (медицині, бухгалтерії, автоте-

хніці та ін.) і зафіксовані в науковій літературі, 
методичних посібниках, настановах, інструкціях, 

а під спеціальними знаннями – знання, отримані 
відповідними особами в результаті теоретичного 

і практичного навчання певними видами діяль-

ності, при яких вони отримали також необхідні 
навички для їх здійснення [3, c.4], інші – спеціа-

льні знання в кримінально-процесуальному зна-

ченні, тобто “...сукупність знань у науці, техніці, 
мистецтві і ремеслі, отриманих в результаті спе-

ціальної підготовки, або професійного досвіду і, 
що залучаються для отримання доказів, оператив-

но-розшукової  та іншої інформації, необхідної для 

розкриття і розслідування злочину” [19, с.5]. До 

цього ж вони відносять отримані деякими особами 

в результаті тієї чи іншої професійної діяльності 
навики і вміння.  

Визначення поняття “спеціальні знання” дає 

Г.М. Надгорний: “Спеціальні знання – це знання, 

що не належать до загальновідомих, які утворю-

ють основу професійної підготовки з наукових, 

інженерно-технічних і виробничих спеціальнос-

тей, а також не загальновідомі знання, необхідні 
для заняття якими-небудь іншими видами діяль-

ності”. Г.М.Надгорний відмічає, що спеціальні 
знання – це знання, що утворюють основу профе-

сійної підготовки людей, а також, що визначають 

їх спеціальність [15, с.42; 16, с.48].   

На думку Є.Г. Коваленка під спеціальними 

знаннями слід розуміти не загальновідомі най 

різноманітні знання окремих осіб, які необхідні 
органу дізнання, слідчому та суду для викорис-

тання їх в кримінальному процесі спеціалістом 

або експертом і які в кінцевому результаті мо-

жуть стати джерелом доказів. Поняття “спеціа-

льні знання” не включають в себе знань юридич-

них, оскільки по своєму змісту для органу діз-
нання, слідчого і суду вони хоча і є спеціальни-
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ми, але складають основу їх професійної діяльності 
за правильним вирішенням правових питань в пе-

ріод провадження досудового слідства і судового 

розгляду кримінальних справ [12, с.9-10]. 

Необхідно відмітити, що, крім спеціальних 

знань, для ефективної професійної діяльності 
необхідні відповідні вміння і навики, де уміння – 

виконання дій під свідомим контролем, а також 

визначена майстерність у визначеному виді дія-

льності, а навики – дії, свідомий контроль, за 

якими не потрібний, вони вже виконуються ав-

томатично. Тому під спеціальними знаннями 

можна визначити результат отримання інформа-

ції в якому-небудь визначеному виді справ, дія-

льності людини, що представляють собою визна-

чені відомості на даному етапі, а так як науково-

технічний прогрес постійно вдосконалюється, то 

знання можуть втратити своє актуальне значен-

ня, бути застарілими. 

Спеціальні знання при розкритті та розсліду-

ванні злочинів використовуються в різних фор-

мах, хоча єдиної думки про них до даного часу 

не вироблено [7, c.15]. Найчастіше говорять про 

дві форми: процесуальну та непроцесуальну. До 

процесуальної форми використання спеціальних 

знань відносять: а) залучення спеціаліста до уча-

сті в провадженні слідчої дії; б) призначення 

експертизи (ст. 76 КПК України). Діюче кримі-
нально-процесуальне законодавство, окрім за-

значених форм використання спеціальних знань, 

визначає третю форму – призначення та прове-

дення ревізій (ст. 66 КПК України). Розглядаючи 

використання спеціаліста при провадженні слід-

чих дій необхідно відмітити, що кримінально-

процесуальне законодавство допускає їх участь 

в: огляді місця пригоди (ст. 191 КПК України); 

огляді приміщення, предметів та документів (ст. 

191 КПК України); огляді трупа (ст. 192 КПК 

України); ексгумації трупа (ст. 192 КПК Украї-
ни); проведенні обшуку та виїмки (ст. 181 КПК 

України); відтворенні обстановки та обставин 

події (ст. 194 КПК України).  

Необхідно відмітити, що відповідно до кри-

мінально-процесуального законодавства спеціа-

ліст застосовує свої спеціальні  знання та навики 

для надання допомоги слідчому у виявленні, за-

кріплені та вилученні доказів, і зверненні уваги 

на обставини, пов’язані з даними діями. Така не-

обхідність виникає при недостатньому знанні 
слідчим прийомів та засобів виконання роботи, 

що вимагає спеціальних знань та навиків, з етич-

них чи тактичних міркувань доручення окремих 

дій саме спеціалісту, одночасному застосуванні 
декількох засобів криміналістичної техніки, ве-

ликому обсязі роботи, наявності ризику спричи-

нення шкоди людині у випадках, якщо спеціальні 
знання не буде застосовувати відповідний спеці-
аліст. Допомога у використанні спеціальних знань 

виражається у: виявленні доказів: слідів, предметів, 

об’єктів, що мають значення для справи, виявленні 
мало видимих та латентних слідів, поясненні меха-

нізму утворення слідів, наданні допомоги у фікса-

ції доказової інформації [10, с.12-13]. 

Згідно кримінально-процесуального законо-

давства використання допомоги спеціалістів при 

провадженні інших слідчих дій не передбачено. 

В той же час при допитах, очних ставках, 

пред’явленні для впізнання, накладенні арешту 

на майно часто виникає необхідність в спеціаль-

них знаннях в залежності від конкретної слідчої 
ситуації, від цілі та завдань даної слідчої дії. 

Неможливо погодитись з думкою Мельнико-

вої Е.Б.[14], Комаринця Б.М.[13, с.6-64] про об-

меження кола слідчих дій, в яких можуть брати 

участь спеціалісти. Винберг А.І. [6, с.42-43] та 

інші вчені, точку зору яких ми розділяємо, про-

понують розширити кількість слідчих дій, в про-

вадженні яких бере участь спеціаліст. Законода-

вець не може наперед визначити, чи потрібні бу-

дуть спеціальні знання при провадженні якої-
небудь слідчої дії. Застосування спеціальних 

знань розширює об’єм і підвищує якість отрима-

них фактичних даних, дозволяє більш повно і 
всебічно оцінити взаємозв’язок предметів та 

явищ, які мають значення для розслідування зло-

чинів, підвищує ефективність слідчих дій, робить 

їх більш цілеспрямованими та повними.  

В окремих випадках, коли при провадженні 
слідчої дії можуть (а деколи потрібні) бути вико-

ристані спеціальні знання, закон вказує безпосе-

редньо професію особи, що володіє такими знан-

нями: педагог (стаття 168 Кримінально-проце-

суального кодексу України); лікар (ст. 193 КПК 

України). Відповідно до ст. 168 КПК України в 

допиті неповнолітнього свідка може брати участь 

педагог, який діє як особа, що володіє спеціальни-

ми знаннями в області педагогіки, психології, на-

дає слідству допомогу в отриманні від неповноліт-

нього повних, достовірних показів про відомі йому 

обставини справи, в певній мірі керуючи дії особи, 

що проводить допит [18, с.148]. 

Участь спеціаліста (лікаря) обов’язкова в то-

му випадку, коли необхідно освідувати особу на 

предмет виявлення на її тілі слідів злочину, осо-

бливих прикмет, якщо ця особа іншої статі по 

відношенню до слідчого (ч.3 ст.193 КПК Украї-
ни). Тут частину функції слідчого проводиться 

лікарем. При такому освідуванні лікар не висту-
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пає як спеціаліст, так як перед ним не ставляться 

питання, що вимагають спеціальних знань, він не 

дає висновків. В такому процесуальному змісті 
він є помічником слідчого, якого називають про-

цесуальним [8, c.33, 92]. 

Передбачається така самостійна форма вико-

ристання спеціальних знань, як участь перекла-

дача у випадках, коли учасники процесу не воло-

діють мовою, якою ведеться судочинство (ст. 19 

КПК України). Він забезпечує об’єктивне веден-

ня слідства з точки зору дотримання правил та 

законних інтересів того з учасників процесу, хто 

не володіє мовою, якою ведеться судочинство. 

Перекладач не полегшує роботу слідчого по 

отриманню доказів, а тільки виконує свої функції 
як учасник кримінального процесу, тому його 

участь в розкритті та розслідуванні злочинів є 

самостійною процесуальною формою викорис-

тання спеціальних знань. Аналогічно використо-

вуються і особи, які розуміють знаки глухого чи 

німого учасника процесу. 

Ще одна процесуальна форма використання 

спеціальних знань: проведення експертизи (гл.18 

КПК України). Дана форма застосовується дуже 

часто. Залучені знання з різних галузей знань 

допомагає слідчому отримати об’єктивну інфор-

мацію про факти та обставини, які є недоступ-

ними для безпосереднього сприйняття слідчого, 

що вимагають проведення досліджень. 

Проведення експертизи – це процесуальна 

форма використання спеціальних знань, що за-

ключається в досліджуванні експертом об’єктів з 
метою встановлення фактичних даних, що мають 

значення для справи, яка проводиться по завдан-

ню органів досудового слідства або суду у вста-

новленому порядку. Хід і результати такого до-

слідження фіксуються у висновку експерта, який 

є одним із видів джерел доказів по справі. 
На нашу думку, необхідно виходити з вимоги 

ст. 22 КПК України про всебічне, повне і об’єк-

тивне дослідження обставин справи. Рішення 

слідчого про призначення експертизи витікає із 
відповіді на питання: чи достатньо повно дослі-
джений і встановлений важливий факт, напри-

клад, присутність обвинуваченого на місці зло-

чину, про що є покази свідків і самого обвинува-

ченого. Якщо слідчий рахує, що достатньо, екс-

пертиза (и) не потрібна (і). Якщо ні, то прийма-

ється рішення про дослідження.  

Розглядаючи дану процесуальну форму ви-

користання спеціальних знань, не можна не від-

мітити, що слідчий призначає експертизу у випа-

дках, коли для вирішення певних питань при 

провадженні в справі потрібні наукові, технічні 

або інші спеціальні знання (ст. 75 КПК України). 

Сутність експертизи заключається в дослідженні 
обставин справи на основі спеціальних знань, де 

наявність таких знань – необхідна умова залу-

чення особи до провадження експертизи. У 

зв’язку з тим, що висновок експерта є одним із 
передбачених законом видів доказів (ч.2 ст. 65 

КПК України), ця форма використання спеціаль-

них знань найбільш детально розглядається в 

наукових працях Р.С. Бєлкіна, Є.М. Лівшиця, 

Ю.К. Орлова, А.І. Вінберга, А.Р. Шляхова, Є.Р. 

Росинської та інших вчених. 

Судова експертиза дозволяє використовувати 

при розслідуванні злочинів та розгляді криміна-

льних справ в суді можливості сучасних науко-

во-технічних засобів, розширюючи тим самим 

пізнавальні кордони слідства та суду, нерідко 

будучи ефективним і важливим способом вста-

новлення суттєвих обставин справи. Виділяють 

основні ознаки (риси ) експертизи: використання 

спеціальних знань; проведення досліджень з ме-

тою встановлення обставин, що мають значення 

у справі; спеціальний суб’єкт експертизи; прова-

дження експертизи у певній процесуальній фор-

мі; оформлення ходу та результатів експертного 

дослідження спеціальним процесуальним доку-

ментом – висновком експерта, який являється 

самостійним видом судових доказів [17, с.4-5]. 

Розмежовують фактичні і юридичні підстави 

провадження експертизи. Фактичні підстави – 

необхідність у використанні спеціальних знань, а 

юридична – постанова чи визначення відповідної 
особи чи органу про призначення експертизи. 

Рішення про необхідність провадження тієї чи 

іншої експертизи приймається слідчим чи судом 

у відповідності із слідчою ситуацією, що склала-

ся, за винятком випадків обов’язкового її прове-

дення: призначення судово-медичної та судово-

психіатричної експертизи (ст. 76 КПК України). 

В той же час, розслідування окремих категорій 

кримінальних справ неможливе без проведення 

експертизи: про вбивство, спричинення шкоди 

здоров’ю – без судово-медичної експертизи; про 

незаконний обіг наркотиків – без експертизи ви-

лученої речовини. 

Нерідко відсутність проведення експертиз по 

даних та інших категоріях кримінальних справ 

розглядаються як пробіл в матеріалах попере-

днього розслідування. На це неодноразово вказу-

валось в Постановах Пленуму Верховного Суду 

України. Так, в постанові в справах про злочини, 

пов’язані з наркотичними засобами, психотроп-

ними речовинами та прекурсорами, сказано, що 

“для встановлення виду наркотичного засобу, 
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психотропної речовини, прекурсору чи одурма-

нюючого засобу, психотропної речовини, преку-

рсору чи одурманюючого засобу, їх назв і влас-

тивостей, а також належності рослини до куль-

тур, які містять наркотичні засоби, необхідні 
спеціальні знання, а тому в матеріалах справ да-

ної категорії обов’язково повинні бути висновки 

експертів з даних питань” [2, с.306]. 

Р.С. Бєлкін запропонував декілька варіантів 

вирішення даної проблеми [3, с.119-120]. Пер-

ший – розширення переліку випадків обов’язко-

вого призначення судової експертизи; другий – 

формулювання в кримінально-про-цесуальному 

законодавстві правової норми, в якій були б ви-

ражені загальні вимоги, загальні умови обов’яз-
кового призначення експертизи на заміну дета-

льного переліку таких випадків, маючи на увазі, 
що практика вносить корективи в любий перелік; 

третій – це конструювання в КПК такої норми, 

яка б об’єднала перший та другий підходи. 

На нашу думку, це найбільш раціональне рі-
шення, оскільки неможливо  дати повний перелік 

випадків обов’язкового призначення експертизи 

у зв’язку із зміною характеру злочинності, по-

явою нових видів злочинів, збільшенням можли-

востей експертних досліджень. В той же час до-

статньо складно сформулювати загальну вимогу 

обов’язкового провадження експертизи без їх 

конкретного найменування, так як воно надає 

слідчому повну свободу вибору. Тому необхід-

ний: і перелік найбільш розповсюджених випад-

ків обов’язкового застосування судової експер-

тизи, значно розширений у порівнянні з діючими 

статтями кримінально-проце-суального законо-

давства і можливість розширення даного перелі-
ку в залежності від необхідності слідства.  

Вченими-юристами неодноразово розгляда-

лось питання про зміну в законодавстві на раху-

нок проведення інших необхідних до порушення 

кримінальної справи слідчих дій. Наприклад, де-

коли для вирішення питання про порушення 

кримінальної справи не достатньо даних, які дає 

огляд місця події, - в деяких випадках необхідно 

провести певні дослідження, тобто призначити 

судову експертизу. Візьмемо, для прикладу, на-

несення тілесних ушкоджень, кримінальну спра-

ву по факту нанесення яких можливо порушити 

лише у випадку проведення судово-медичних 

досліджень. Дослідження, які в даному випадку 

проводяться, за своєю сутністю схожі на експер-

тизу, хоча нею не є  і ніякого доказового значен-

ня не мають. 

В подальшому вказані дослідження після по-

рушення кримінальної справи в сутності не змі-

нюються, лише міняється їх назва. Так само і у 

випадку вирішення питання з об’єктами, які мо-

жуть містити наркотичні  речовини. Для вирі-
шення питання про порушення кримінальної 
справи слідчий обов’язково повинен ознайоми-

тись з висновками досліджень, в яких зазнача-

ється про наявність чи відсутність ознак злочину 

у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. 

Далі, при встановленні все ж таки ознак злочину 

після порушення кримінальної справи слідчий 

зобов’язаний призначити у справі експертизу 

наркотичних речовин (фізико-хімічну) і постави-

ти на вирішення експертам питання аналогічні 
тим, які ставились при збиранні матеріалів до-

слідчої перевірки. Слід враховувати, що оскіль-

ки в цьому випадку експертні дослідження 

проводяться з більшим відривом у часі від 

утворення слідів злочину, ніж спеціальні, мо-

жливі незворотні зміни об'єктів як у ході са-

мого дослідження, так і після нього [11, с.68].  

Існує ряд випадків, коли при використанні 
об’єкту дослідження, що має значення для доста-

тності доказів до порушення кримінальної спра-

ви, а саме – невелика кількість наркотичних за-

собів, існує реальна загроза при дослідженні на 

дослідчій перевірці втратити вказані об’єкти та в 

подальшому не мати змоги провести судову екс-

пертизу. На практиці в таких випадках в основі 
висновку експерта лежить дослідження, яке про-

водилось до порушення кримінальної справи. 

Так як проводиться одна й та ж сама робота по 

використанню спеціальних знань орган досудо-

вого слідства затрачає необхідний для інших слі-
дчих дій час для призначення експертиз, при чо-

му втрачається можливість всебічно дослідити 

обставини кримінально-караного діяння та дове-

дення вини особи-злочинця. 

Існує думка, що призначаючи судову експер-

тизу до порушення кримінальної справи ми цим 

самим обмежуємо право підозрюваного чи обви-

нуваченого на ознайомлення з постановою про 

призначення експертизи та на ознайомлення з 
його висновком.  Виникає тоді питання чиє пра-

во ми порушуємо у випадку коли у скоєні вказа-

ного злочину особа ще не встановлена, чи місце 

знаходження встановленої особи не відоме? У 

такому випадку із постановою експертизи, яка 

була призначена до порушення кримінальної 
справи та її висновком, особа, винна у скоєні 
злочину може ознайомитись після порушення 

кримінальної справи без обмеження своїх проце-

суальних прав. Так само із постановами про при-

значення експертиз та їх висновками зможуть 

ознайомитись і особи-злочинці, раніше не встанов-
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лені правоохоронними органами, чи встановлені 
особи, місце знаходження який було не відоме.  

Висновок. Таким чином, на нашу думку, з 
метою збереження доказової бази в окремих ви-

дах злочинів виникає необхідність в проведенні, 
- крім єдиної слідчої дії огляду місця події, - та-

кож окремих видів судових експертиз. Це, в 

свою чергу, дозволить більш об’єктивно дослі-
дити обставини справи, зберегти першопочаткові 
сліди злочину.   
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Summary 

On the basis of criminal and judicial literature and court practice the essence of special knowledge and 

problems of their usage in disclosing and inquiry of criminals is exposured. 
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ДО НАШИХ АВТОРІВ 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ  

В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО» 
 

1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР 
 

1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового 

вісника Чернівецького університету”  перейшла  на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, 

які подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і 
роздруковування електронно-обчислювальну техніку. 

1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows). 

1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на тридюймовій дискеті) по-

ряд з роздрукованим на принтері рукописом. 

1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих по-

шкоджень максимально жорсткою упаковкою. 

1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редак-

тор. 

1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же 

прямим шрифтом. 

1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений 

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

1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примір-

нику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - 

суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення не допуска-

ються! 
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого бо-

ку. 

 

 

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

 
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 

2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті - 
0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а ре-

цензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки). 

2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу. 

2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер-

шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фак-

тичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.  

2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку. 

Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крап-

кою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210]. 

2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держ-

стандартом. 

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну 

назву й офіційне  джерело,  у  якому  він опублікований. Наприклад: 

• Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянст-

ва» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158. 

2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора стат-

ті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збі-
рниках. Наприклад:  

• Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького універ-

ситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19. 

2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга ви-

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-

ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 

автори. Наприклад: 
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• Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 

276с. 

2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживан-

ня абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії 
українською мовою. 

 

3. ДОДАТКИ 

 
До рукопису повинні додаватись: 

- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; 

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

- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу, 

який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповід-

ної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них - 

доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може 

бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади 

та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри; 

- інформація з вказівкою,  кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і 
коректуру; 

- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів,  переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англій-

ською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації). 
 

4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ  

 
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути ред-

колегії в рекомендований термін. 

4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони 

були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати:        

а) початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжуваль-

ний лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озна-

йомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції. 
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор 

зобов'язаний попередити про це редакцію. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які 

винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редакто-

ром. 

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