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ПРИНЦИП РІВНОСТІ  
ТА ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

Стаття присвячена дослідженню принципу рівності як загальноправової категорії. Визначені 
основні підходи сучасних науковців до розуміння принципу рівності, досліджено обґрунтованість та 
всебічність визначення принципу рівності в таких роботах. Доводиться, що закріплені на міжнарод-
ному та державному рівні приписи щодо рівності осіб перед законом і судом, заборони дискримінації, 
рівності можливостей, прав і свобод не відображають сутності принципу рівності, а є лише меха-
нізмом реалізації та гарантування даного принципу. Зроблено висновок, що відносини державного 
фінансового контролю також повинні будуватися на принципі рівності їх учасників, однак натепер 
законодавство України не передбачає дієвих механізмів реалізації і гарантування принципу рівності 
в даних правовідносинах.
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Постановка проблеми. У теорії права 
питання державного фінансового контр-
олю не раз ставали предметом досліджень. 
Незважаючи на різноманіття визначень по-
няття державного фінансового контролю, 
за своєю сутністю державний фінансовий 
контроль є елементом державного управ-
ління та його функцією, які полягають у 
чітко регламентованій на нормативно-пра-
вовому рівні діяльності уповноважених 
органів державної влади чи місцевого само-
врядування із визначення відповідності ді-
яльності підконтрольних суб’єктів чинно-
му законодавству у сфері використання та 
перерозподілу публічних фондів грошових 
коштів з метою задоволення певних інтер-
есів держави, територіальних громад та 
громадян як учасників публічно-правових 
відносин. Відповідно до ст. 19 Конституції 
України органи державної влади та орга-
ни місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов'язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передба-
чені Конституцією та законами України [1]. 
Конституція України містить, зокрема, такі 
положення: 1) усі люди є вільні і рівні у сво-
їй гідності та правах (ст. 21); 2) громадяни 
мають рівні конституційні права і свободи 
та є рівними перед законом (ст. 24) [1]. Ці 
положення Основного Закону говорять про 
рівність людей між собою, однак залишаєть-
ся незрозумілим питання щодо рівності між 
громадянами та державою в особі органів 
державної влади та органів місцевого само-
врядування, зокрема, в процесі здійснення 
державного фінансового контролю.

Проблематиці принципу рівності не раз 
приділялась увага в роботах спеціалістів 
різних галузей права, однак дослідження 
принципу рівності в контексті відносин у 
сфері державного фінансового контролю 
досі не проводилося. У контексті ж інтегра-
ції України до європейського співтовариства 
та постійної популяризації демократичних 
цінностей, серед яких є повна підконтроль-
ність держави громадянському суспільству, 
вивчення співвідношення понять рівності та 
державного фінансового контролю є доволі 
актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Принцип рівності не раз досліджувався 
в роботах спеціалістів у різних галузях права. 
Зокрема, цей принцип вивчався Н. М. Пархо-
менком, С. П. Погребняком, І. К. Полховською, 
Т. М. Слинько, С. О. Сунєгіним, Т. І. Тарахо-
нич, В. І. Тимошенко та іншими. У свою чер-
гу основні питання державного фінансового 
контролю розглядали А. М. Апаров, А. А. Ба-
лан, Я. В. Билінін, В. В. Білоус, І. В. Богданюк, 
Л. В. Борець, І. В. Витичак, Т. О. Губанов, 
Г. Л. Губіна, О. О. Добрянська, Д. Л. Зима, 
Л. М. Касьяненко, Л. Л. Кінащук, С. М. Клімов, 
А. А. Коваленко, А. Ю. Ковальчук, О. С. Кой-
чев, О. В. Макух, О. П. Пащенко, Д. С. Роговен-
ко, Л. А. Савченко, М. М. Садченко, Е. М. Свін-
ціцький, В. Ю. Стрельцов, В. І. Стреляний, 
І. П. Устинов, А. М. Чорна, О. С. Шевчик тощо. 
Однак, незважаючи за значну кількість робіт, 
присвячених принципу рівності та питанням 
державного фінансового контролю, невизна-
ченим залишається аспект співвідношення  
даних категорій.
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Постановка завдання. Стаття присвя-
чена дослідженню особливостей сприйнят-
тя принципу рівності в контексті відносин 
державного фінансового контролю. Завдан-
ням роботи є встановлення співвідношення 
даних понять в умовах української дійсності.

Виклад основного матеріалу. Як заува-
жувалось вище, принцип рівності не раз 
розглядався в дослідженнях теоретиків 
права. Досить часто даний принцип роз-
глядається і в контексті робіт філософів 
різних часів, присвячених вивченню рів-
ності як філософської категорії. Зокрема, 
В. І. Тимошенко пропонує визначати пробле-
ми розмежування юридичної та фактичної 
рівності на підставі аналізу робіт філософів  
різних часів, у яких розглядається рівність 
насамперед як філософська категорія [2].

Значна кількість авторів аналізує принцип 
рівності, виходячи зі змісту нормативно-пра-
вових актів України, що оперують цим термі-
ном, а також приписів міжнародно-правових 
документів, в яких проголошується принцип 
рівності. Наприклад, Т. І. Тарахонич, аналізу-
ючи зміст принципу рівності, посилається на 
положення ст. 24 Конституції України, а також 
відповідні приписи Загальної декларації прав 
людини 1948 року, Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 року, 
Міжнародного пакту про громадянські і полі-
тичні права 1966 року [3, с. 44]. Т. М. Слинь-
ко трактує принцип рівності як універсальну 
форму виразу юридичної рівноваги, поєднання 
інтересів окремих людей, окремих соціальних 
верств та груп населення, а також національ-
ностей. Вона зауважує, що в Конституції Укра-
їни цей принцип дістав вираження в закріплені 
рівноправ’я громадян незалежно від різних 
«ознак» їх особистості, рівноправ’я жінок і чо-
ловіків, рівноправ’я перед законом і судом [4]. 
Н. М. Пархоменко, аналізуючи Конституцію 
України та інші нормативно-правові акти, в 
яких закріплюється принцип рівності, зокрема 
Закон України «Про судоустрій України», до-
ходить висновку, що принцип формальної рів-
ності реалізується у праві за допомогою двох 
принципів: рівності всіх перед законом і судом 
та соціальної справедливості. Сутністю цього 
процесу є застосування державою низки захо-
дів, які забезпечили б сприятливі умови реалі-
зації прав, свобод і законних інтересів для всіх 
категорій населення в Україні [5, с. 81].

І. К. Полховська на підставі аналізу нор-
мативно-правових актів різних історичних 
періодів, джерел політико-правової думки, 
а також чинних міжнародних документів та 
приписів законодавства України доходить 
висновку, що конституційний принцип рів-
ності особи можна визначити як гарантуван-
ня кожному члену суспільства, незважаючи 

на будь-які його індивідуальні ознаки (за 
винятком обставин, передбачених Конститу-
цією й законодавством), однакових можли-
востей для реалізації конституційних прав і 
свобод, покладення на осіб, які знаходяться 
в однаковому правовому становищі, рівних 
обов’язків, а також забезпечення рівності 
всіх перед законом і судом [6, с. 9].

Аналогічні висновки робить й С. П. Погреб-
няк, який зауважує, що принцип правової рівно-
сті може бути описаний за допомогою формули 
«диференційована рівність з можливістю по-
зитивних дій», яка виводиться із того, що 1) усі, 
хто знаходиться в однаковому становищі, ма-
ють рівні права, свободи та обов’язки і є рівни-
ми перед законом і судом, 2) але права, свободи 
та обов’язки є різними, коли а) право враховує 
розумні й об’єктивні відмінності між особами 
або б) створює тимчасові сприятливі умови 
для певної категорії осіб із метою компенсації 
існуючої фактичної нерівності [7, с. 101]. Слід 
відзначити, що цей висновок С. П. Погребняк 
робить, виходячи з аналізу виключно норма-
тивних джерел різних історичних періодів, те-
оретичних доробок у сфері філософії та права, 
присвячених вивченню рівності як філософ-
ської та правової категорії, а також аналізу прак-
тики Європейського суду з прав людини у від-
повідних справах [7, с. 74-101].

Із аналізу більшості робіт сучасних 
науковців, присвячених принципу рівності, 
можна зробити висновок, що з’ясування сут-
ності даного принципу полягає у встанов-
ленні того, яким чином цей принцип визна-
чається в різних нормативно-правових актах, 
міжнародно-правових документах у сфері 
прав і свобод людини, а також широкому ци-
туванні робіт філософів та представників 
правової науки попередніх періодів, в яких 
останні намагалися визначитися з принципом 
рівності. З цього приводу досить слушним є 
зауваження С. О. Сунєгіна, який звертає ува-
гу на те, що принцип рівності у праві, так само 
як і будь-який інший основоположний право-
вий принцип (свобода, гуманізм, справедли-
вість тощо), в жодному разі не можна зводи-
ти лише до його формальних та законодавчо 
закріплених ознак, розглядати його поза 
соціокультурним контекстом існування дер-
жави і суспільства, заснованого на цінностях, 
що мають перевірене часом морально-духо-
вне обґрунтування [8, с. 94]. Водночас варто 
обережно ставитися до його висновків щодо 
сутності принципу рівності, оскільки не є зро-
зумілим, яким чином ідеологічний вплив дер-
жави на суспільство співвідноситься зі зміс-
том принципу рівності, який він же і визначає 
як загально правовий принцип [8, с. 92] і зміст 
якого не може змінюватися під впливом пев-
ної пануючої в державі ідеології, політичного 



113

3/2018
Ф І Н А Н С О В Е  П Р А В О

устрою та інших, так би мовити, «мінливих 
чинників». Однак цілком можна погодитися 
з думкою С. О. Сунєгіна про те, що сутність 
принципу рівності не може бути встановлена 
лише в результаті герменевтичного тлумачен-
ня приписів міжнародно-правових докумен-
тів та нормативно-правових актів. Досліджен-
ня ж філософських поглядів на рівність та на 
принцип рівності може мати значення для 
з’ясування їх сутності лише у разі проведення 
саме критичного аналізу позицій авторів, а не 
простого цитування їхніх думок.

Отже, питання про те, наскільки вказа-
ні дослідження можна вважати такими, що 
повною мірою відображають сутність прин-
ципу рівності, залишається поки що відкри-
тим. Із цього приводу найбільш правильним 
є встановлення сутності принципу рівності 
саме через з’ясування його суттєвих ознак, а 
значить надання визначення даного поняття. 
Як не раз зауважувалось у наукових дослі-
дженнях, надання визначень понять є ре-
зультатом абстракції – розумової діяльності 
людини, спрямованої на пізнання певних 
явищ через визначення їх суттєвих ознак, 
властивостей, що відрізняють дане явище від 
інших явищ. Така точка зору знаходить своє 
підтвердження в роботах із логіки, зокрема 
в дослідженнях Д. П. Горського, М. І. Кон-
дакова, С. Д. Цалина та інших [9, с. 15, 20; 
10, с. 410; 11, с. 225].

Таким чином, важливим є встановлення 
суттєвих ознак принципу рівності як правової 
категорії. З метою їх з’ясування звернемося до 
ознак рівності як категорії мови, що позначає 
певне явище. Зокрема, в українській мові рів-
ність визначається як абстрактний іменник 
щодо прикметника «рівний» – 1) який не має 
западин і підвищень, гладкий; 2) який не має 
викривлень, закрутів, прямий; який не має на-
хилу, стрімкий; який не має різких потовщень, 
розширень; стрункий, не сутулий; який не має 
випуклостей; який має правильну, без викрив-
лень форму; 3) який нічим не відрізняється від 
кого-, чого-небудь, однаковий; однаковий за 
розміром, величиною, формою, вагою, зростом 
і т. ін.; який здійснюється, проводиться однако-
вими щодо сили, вправності сторонами, проти-
вниками; такий самий, однаковий особистими 
якостями, властивостями; рівноцінний з ким-, 
чин-небудь; 4) рівномірний, постійний у своє-
му виявленні; одного, однакового ритму, роз-
мірений; який не має підвищень чи знижень 
тону; однаковий за кольором, забарвленням, 
інтенсивністю і т. ін.; позбавлений труднощів, 
ускладнень, без відступів, збочень; 5) який 
може рівнятися з ким-небудь своєю гідністю, 
заслугами, знаннями, досвідом, походженням 
і т. ін.; який має однакові з ким-небудь права, 
рівноправний; заснований на рівноправності, 

зумовлений рівноправністю [12, с. 548, с. 549]. 
Рівність також визначається як рівне станови-
ще людей у суспільстві, що виражається в од-
наковому відношенні до засобів виробництва і 
в користуванні одними й тими ж політичними 
та громадянськими правами [12, с. 549].

Слід відзначити, що слово «рівність» 
використовується й в інших мовах та має 
аналогічне значення. Так, у російській мові 
«равенством» називається повна схожість, 
подібність (за величиною, якістю, гідністю); 
становище людей в суспільстві, що забезпе-
чує їх однакове ставлення до закону, одна-
кові політичні і громадянські права, рівно-
правність (соціальна рівність) [13, с. 638].

В англійській мові є слово «equality», яке 
тлумачиться як рівний, однаковий стан, осо-
бливо в статусі, правах чи можливостях [14]. 
Французьке слово «égalité» означає якість, за 
якою все є рівним; уніфікованість; принцип, 
за яким ставлення до осіб в межах одного 
політичного співтовариства має бути одна-
ковим [15]. Аналогічне слово міститься й у 
німецькій мові – «Egalität», яке означає по-
літичну чи соціальну тотожність [16].

Отже, поняття рівності виникає завжди 
під час порівняння певних явищ, за наявності 
як мінімум двох предметів, явищ чи осіб, що 
взагалі можуть бути порівняні між собою, та 
з’являється виключно в контексті зіставлен-
ня даних предметів, явищ чи осіб. Сам із со-
бою ніхто не може бути рівним чи нерівним, 
рівність завжди потребує проведення порів-
няння, зіставлення за певними ознаками та 
характеристиками, за якими й порівнюються 
певні предмети, явища чи особи. Рівними ж 
будуть вважатися такі предмети, явища чи 
особи, що не мають між собою відмінностей.

Із цього приводу необхідно відзначити, 
що рівність як категорія, що використовуєть-
ся для характеристики соціальних відносин, 
тобто відносин між людьми, є станом, який 
панує в суспільстві та за якого всі учасники 
суспільних відносин наділені однаковими 
ознаками, вони не відрізняються між собою. 
Це твердження, здавалось б, є абсурдним, 
оскільки всі члени суспільства відрізняються 
один від одного за безліччю ознак, починаю-
чи від статі та віку і закінчуючи соціальним 
становищем та матеріальним рівнем. Однак у 
контексті соціальної рівності під відсутністю 
відмінностей слід розуміти відсутність від-
мінностей у разі визначення «цінності» кож-
ного індивідуума для суспільства, його зна-
чення для кожної людської спільноти.

Саме однакова цінність кожної особис-
тості для суспільства, «тотожність» осіб як 
носіїв унікальних характеристик, що є од-
наково важливими для держави, для гро-
мадянського суспільства та всього людства,  
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є сутністю рівності. Слід відзначити, що 
сутність, дух рівності всіх осіб простежу-
ється у вислові Джона Донна, що був вико-
ристаний Ернестом Хемінгуеєм як перед-
мова до його книги «По кому подзвін»: 
«Немає людини, що була б як острів, сама 
по собі; кожна людина — грудка землі, час-
точка суходолу; і якщо море змиє хоч би 
скалку материка, поменшає Європа, і те 
саме буде, якщо змиє мис, або оселю друга 
твого, а чи твою власну; від смерті кожної 
людини малію і я, бо я єдиний з усім люд-
ством; тому ніколи не питай, по кому по-
дзвін – він по тобі» [17, с. 152].

Сутність принципу рівності полягає в 
тому, що кожна особистість, кожна людина, 
кожне людське життя є однаково цінними для 
людства. Втрата життя однієї людини не може 
бути виправдана життям інших осіб. Люди не 
можуть поділятися «за важливістю», оскільки 
є однаково важливими. Можливо, у цьому й 
полягає філософія принципу рівності. 

На жаль, проголошення принципу рівності 
як рівності перед законом і судом, як рівності 
прав і можливостей в різних нормативно-пра-
вових документах не відображують сутність 
принципу рівності. Вони є лише умовним ме-
ханізмом його практичного втілення в життя. 
Закріплюючи заборону дискримінації, створю-
ючи рівні можливості для всіх членів суспіль-
ства для досягнення ними певних цілей, реалі-
зації певних прав, держава повинна керуватися 
саме принципом рівності. У свою чергу, відсут-
ність закріплення на законодавчому рівні ви-
щевказаних приписів свідчить про невизнання 
державою принципу рівності з усіма можливи-
ми щодо цього негативними наслідками також, 
зокрема, і для самої держави.

Принцип рівності є загально правовим ме-
та-принципом, на якому повинні будуватися 
всі правовідносини, що виникають у держа-
ві, у тому числі й відносини у сфері держав-
ного фінансового контролю. Однак у теорії 
фінансового права принцип рівності серед 
принципів державного фінансового контролю 
вченими зовсім не розглядається [18, с. 14-20; 
19, с. 42-65]. Основний нормативно-правовий 
акт, що регулює процедури державного фінан-
сового контролю в Україні, – Закон України 
«Про основні засади здійснення державного 
фінансового контролю в Україні» від 26 січня 
1993 р. № 2939-ХІІ також не закріплює прин-
ципу рівності у відносинах державного фінан-
сового контролю [20]. При цьому той факт, 
що в ст. 10 даного нормативно-правового акта 
міститься більше десяти прав контролюючих 
органів на противагу єдиному праву підконтр-
ольного суб’єкта оскаржити дії чи бездіяльність 
посадових осіб контролюючого органу (ст. 13) 
[20], свідчить про повну відсутність рівно-

сті між контролюючими та підконтрольними 
суб’єктами державного фінансового контролю.

Однак, виходячи із загальноправового ха-
рактеру принципу рівності та його сутності, 
можна стверджувати, що всі учасники відно-
син державного фінансового контролю є рів-
ними, оскільки інакше має місце недостатня 
розвиненість в Україні загальнолюдських цін-
ностей, недостатня підтримка їх з боку україн-
ської держави. У наявних же правових реаліях 
контролюючі органи досі мають перевагу перед 
підконтрольними суб’єктами, що може мати 
наслідком суттєве порушення прав та інтересів 
останніх. Така ситуація потребує глибокого не 
тільки наукового, а й практичного осмислення, 
що може відбутися завдяки не лише внесен-
ню чергових змін до чинного законодавства 
України, що регулює державний фінансовий 
контроль, але й зміні відношення держави до 
самого принципу рівності у своїй контрольній 
діяльності. Адже держава повинна виступи-
ти гарантом рівності учасників контрольних 
правовідносин. При цьому слід зазначити, що 
рівність учасників відносин державного фі-
нансового контролю відома світовій практиці. 
Так, наприклад, за Законом міста Нью-Йорк 
№ 868/75, яким передбачається проведення фі-
нансового контролю, права міста Нью-Йорк та 
інших підконтрольних суб’єктів визначаються 
одним із перших пунктів даного нормативно-
правового акта. Зокрема, зі змісту параграфу 3 
можна визначити, що ніщо не може обмежити 
права міста Нью-Йорк та підконтрольних орга-
нізацій в частині виконання ними своїх функцій 
для досягнення мети своєї діяльності [21].

Висновки. 

У підсумку цього стислого дослідження 
можна зробити такі висновки:

– виходячи з тлумачення слова «рів-
ність», слід зазначити, що рівність виникає 
завжди у разі порівняння, за наявності як 
мінімум двох предметів, явищ чи осіб, що 
взагалі можуть бути порівняні між собою, та 
з’являється виключно в контексті зіставлен-
ня даних предметів, явищ чи осіб; рівними ж 
будуть вважатися такі предмети, явища чи 
особи, що не мають між собою відмінностей;

– рівність проявляється в різних сферах 
життя, однак у людському суспільстві має міс-
це так звана «соціальна рівність», в якій під від-
сутністю відмінностей слід розуміти відсутність 
відмінностей між людьми при визначенні «цін-
ності» кожного індивідуума для суспільства, 
його значення для кожної людської спільноти;

– сутність принципу рівності полягає в 
тому, що кожна особистість, кожна людина, 
кожне людське життя є однаково цінними для 
людства; люди не можуть поділятися «за важ-
ливістю», оскільки є однаково важливими;
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– проголошення принципу рівності як 
рівності перед законом і судом, як рівності 
прав і можливостей у різних нормативно-
правових документах не відображують сут-
ність принципу рівності, а є лише механіз-
мом його практичного втілення в життя;

– закріплюючи заборону дискриміна-
ції, створюючи рівні можливості для всіх 
членів суспільства для досягнення ними 
певних цілей, реалізації певних прав, дер-
жава керується саме принципом рівності; 
у свою чергу, відсутність закріплення на 
законодавчому рівні вищевказаних при-
писів свідчить про невизнання державою 
принципу рівності з усіма можливими 
щодо цього негативними наслідками;

– принцип рівності має бути покладе-
ний в основу відносин у сфері державного 
фінансового контролю, оскільки є загаль-
ноправовим принципом, однак натепер у 
законодавстві України правові механізми 
реалізації принципу рівності у відносинах 
державного фінансового контролю повністю 
відсутні;

– потребують змін чинні норматив-
но-правові акти, що регулюють відносини у 
сфері державного фінансового контролю, в 
частині втілення принципу рівності учасни-
ків даних правовідносин на рівні гарантій 
держави.
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Статья посвящена исследованию принципа равенства как общеправовой категории. Определены 
основные подходы современных ученых к определению принципа равенства, исследована обоснован-
ность и всесторонность определения принципа равенства в таких работах. Доказывается, что за-
крепленные на международном и государственном уровне предписания относительно равенства лиц 
перед законом и судом, запрета дискриминации, равенства возможностей, прав и свобод не отобра-
жают сущность принципа равенства, являются только механизмом реализации и гарантирования 
данного принципа. Делается вывод, что отношения государственного финансового контроля также 
должны строиться на принципе равенства их участников, однако на данный момент законодатель-
ство Украины не предусматривает действенных механизмов реализации и гарантирования принци-
па равенства в данных правоотношениях.

Ключевые слова: равенство, принцип равенства, государственный финансовый контроль, равенство 
прав, равенство возможностей.

The article is devoted to the research of principle of equality as the general legal category. The basic 
approaches of the modern scientists for the appreciation of the principle of equality are determined. It is re-
searched the sufficiency and comprehensiveness of the definition of the principle of equality in these works. It 
is proved that the equality of persons before the law and the court, non-discrimination, the equality of oppor-
tunities, rights and freedoms implied in the international and state acts don’t show the essence of the principle 
of equality. They are only the mechanism of the implementation and the support of the principle of equality. 
It is concluded that the relations of the state financial control are also have to be built based on the principle 
of equality of its participants. However, nowadays the legislation of Ukraine doesn’t provide the practical 
mechanisms of the implementation and the support of the principle of equality in these legal relations.

Key words: equality, principle of equality, state financial control, equality of rights, equality of opportunities. 


