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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Українське суспільство вже третє десятиліття 

перманентно перебуває у стані змін, коли соціально-економічні й політичні 

процеси породжують принципово нові відносини, наповнюючи їх таким 

змістом і надаючи їм такої форми, що відповідають вимогам часу. З 

оновленням суспільних відносин розвиваються і правовідносини, зокрема 

фінансові, а, отже, розширюється фінансова система держави. У ст. 1 

Конституції України наша держава задекларована як соціальна і правова. Однак 

останніми роками виконувати соціальні зобов’язання, зокрема забезпечувати 

достатній рівень життя громадян, належну реалізацію їхніх соціальних прав та 

інтересів, їй стає дедалі складніше. Однією з причин цього є брак грошових 

коштів для реалізації соціальних програм, які держава може отримати, 

здійснюючи публічну фінансову діяльність. Такий стан справ зумовлений у т. ч. 

й тим, що Україна, повністю відмовившись від адміністративно-командної 

системи управління, на жаль, так і не змогла віднайти баланс у тому, які сфери 

економіки, які фінансові відносини мають регулюватися імперативним 

методом, а які – диспозитивним. Однак реалізація економічної, соціальної, 

науково-технічної, воєнної та іншої політики в нашій державі передбачає 

витрачання величезних грошових коштів, а динамічний розвиток усіх сфер 

життєдіяльності країни потребує постійного вдосконалення правового 

регулювання фінансових відносин з метою підвищення ефективності 

мобілізації, розподілу і використання коштів публічних фондів.  

Наголосимо, що правове регулювання зазначених відносин з кожним роком 

ускладнюється, з’являються нові життєві обставини, з якими пов’язується їх 

виникнення, зміна і припинення. З огляду на це, перед науковцями постає 

завдання чітко окреслити коло й особливості відносин, що стосуються 

публічної фінансової діяльності і мають регулюватися виключно фінансовим 

правом, а також виявити й охарактеризувати ті фактори, що зумовлюють 

динаміку фінансових правовідносин. Необхідність ґрунтовного розгляду 

юридичних фактів у фінансовому праві пояснюється також і тим, що в 

складних умовах сьогодення актуалізується питання знаходження балансу між 

приватним і публічними інтересом у фінансово-правовому регулюванні, тож у 

цьому контексті розгляд певних закономірностей реалізації фінансових 

правовідносин має величезне значення. Вирішення названих й інших проблем 

дасть змогу виявити й осмислити закономірності і тенденції у динаміці 

фінансових правовідносин, чітко відбити у фінансово-правовій нормі обставини 

соціальної дійсності, що впливають на виникнення, зміну і припинення 

фінансових правовідносин, і у підсумку забезпечити ефективність фінансово-

правового регулювання.  

Теоретичним підґрунтям дисертаційної роботи стали праці науковців – 

представників вітчизняної та зарубіжної фінансово-правової доктрини, серед 

яких: Є. О. Алісов, В. Г. Баландіна, Д. О. Білінський, Д. В. Вінницький, 

Л. К. Воронова, Д. О. Гетьманцев, М. Є. Дамірчиєв, Е. С. Дмитренко, 

О. О. Дмитрик, М. В. Жернаков, С. В. Запольський, І. Б. Заверуха, 
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М. В. Карасьова, Л. М. Касьяненко, Д. А. Кобильнік, А. Т. Ковальчук, 

І. Є. Криницький, М. П. Кучерявенко, Т. А. Латковська, О. А. Лукашев, 

А. О. Монаєнко, О. А. Музика-Стефанчук, А. С. Нестеренко, А. А. Нечай, 

С. О. Ніщимна, Н. Ю. Онищук, О. П. Орлюк, О. М. Пастушенко, 

П. С. Пацурківський, М. О. Перепелиця, З. І. Перощук, Н. Ю. Пришва, 

Ю. А. Ровинський, Г. В. Россіхіна, І. В. Рукавишникова, Л. А. Савченко, 

І. Л. Самсін, А. О. Селіванов, О. О. Семчик, Є. М. Смичок, О. В. Солдатенко, 

К. О. Токарєва, Н. І. Хімічева, О. І. Худяков, В. Д. Чернадчук, Н. Я. Якимчук, 

Т. М. Ямненко та ін. 

Окремі висновки щодо з’ясування проблем динаміки фінансових 

правовідносин зроблені з використанням положень теорії права і галузевих 

правових наук, представлених у роботах таких учених, як: С. С. Алєксєєв, 

М. Й. Байтін, Е. Н. Бондаренко, О. М. Васильєв, О. М. Вінник, Л. С. Зівс, 

С. А. Зінченко, В. Б. Ісаков, С. Ф. Кечек’ян, Г. В. Кикоть, А. М. Колодій, 

А. І. Корольов, О. Е. Лейст, Є. Б. Лупарєв, О. О. Олійник, С. П. Погребняк, 

В. М. Протасов, М. П. Рабинович, В. В. Рєзнікова, В. М. Синюков, 

О. Ф. Скакун, Ю. О. Тихомиров, Ю. К. Толстой, Р. Й. Халфіна, А. М. Чувакова, 

Л. С. Явич, О. А. Явор та ін. 

Низка положень, розроблених нами, спирається на висновки класиків 

російської юриспруденції, які працювали на межі ХІХ–ХХ ст.ст.: 

С. С. Дністрянського, В. Н. Дурденєвського, С. І. Іловайського, К. Д. Кавеліна, 

М. М. Коркунова, В. О. Лебедєва, Л. І. Петражицького, І. А. Покровського, 

Ф. В. Тарановського, Б. Б. Черепахіна, Г. Ф. Шершеневича та інших знаних 

учених. 

Отже, теоретичним підґрунтям дисертаційної роботи стали розробки 

вітчизняних і зарубіжних науковців, які висвітлюють різні аспекти динаміки 

фінансових правовідносин. Поряд із працями з фінансового права у дисертації 

використано роботи вчених у галузі філософії, логіки, економіки, загальної 

теорії держави та права, конституційного, адміністративного права та інших 

галузевих правових наук.  

На підставі аналізу й узагальнення наукових праць, вітчизняного та 

зарубіжного законодавства, судової практики вироблено, обґрунтовано й 

викладено в даній роботі висновки і пропозиції, що виносяться на захист. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до цільових комплексних програм «Баланс публічних і 

приватних інтересів при правовому регулюванні суспільних відносин» (номер 

державної реєстрації 0116U008200), «Фінансово-правове регулювання 

публічних відносин в Україні» (номер державної реєстрації 0111U008728) 

Класичного приватного університету та Стратегії сталого розвитку «Україна–

2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015. 

Робота відповідає Основним науковим напрямам та найважливішим проблемам 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних 

наук на 2014–2018 рр., затвердженим постановою Президії НАН України 

від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), Перспективним напрямам 

кандидатських і докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, 
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затвердженим рішенням Президії НАПрН України від 18 жовтня 2013 р. 

№ 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

поглибленні наукових знань і комплексному розробленні положень, що 

висвітлюють зміст і динаміку фінансових правовідносин, і підготовці науково 

обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення чинного фінансового 

законодавства. 

Відповідно до поставленої мети в процесі роботи над дисертацією 

вирішувалися такі основні задачі: 
 визначити та обґрунтувати природу фінансових правовідносин, вихідні 

засади фінансово-правового регулювання;  

 розкрити підходи до з’ясування змісту публічної фінансової діяльності як 

галузевої й обґрунтувати похідність її змісту від характеру фінансових 

правовідносин; 

 сформулювати і розкрити поняття «фінанси» і «фінансова система» як 

об’єктів фінансово-правового регулювання і визначити їх вплив на зміст і 

динаміку фінансових правовідносин;  

 визначити зміст публічного інтересу у фінансово-правовому регулюванні 

і встановити його співвідношення з приватним інтересом; 

 розкрити структуру фінансових правовідносин, охарактеризувати об’єкт, 

суб’єктів та їхні права й обов’язки; 

 визначити нормативні підстави виникнення, зміни і припинення 

фінансових правовідносин;  

 окреслити поняття та значення юридичного факту в аспекті динаміки 

фінансових правовідносин, провести класифікацію юридичних фактів у 

фінансово-правовому регулюванні; 

 з’ясувати і охарактеризувати підстави й наслідки трансформації 

фінансових правовідносин;  

 сформулювати й обґрунтувати пропозиції і рекомендації, спрямовані на 

вдосконалення правового регулювання динаміки фінансових правовідносин.  

Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, що виникають у 

процесі мобілізації, розподілу й використання коштів публічних фондів. 

Предметом дослідження є динаміка фінансових правовідносин: 

методологічний аспект. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи 

становить сукупність загальних та спеціальних методів наукового пізнання, 

використання яких дало змогу досягти поставленої мети й забезпечити наукову 

достовірність і чіткість отриманих теоретичних результатів. Усі методи були 

застосовані комплексно, що в кінцевому результаті сприяло всебічності, 

повноті й об’єктивності наукових висновків. Загальними методами пізнання, 

що використовувалися у теоретичному осмисленні природи і динаміки 

фінансових правовідносин, стали методи аналізу і синтезу, порівняння, 

абстрагування, узагальнення, моделювання тощо. Структурний метод 

застосовано для визначення змісту публічної фінансової діяльності, фінансової 

системи, змісту публічного інтересу, елементів фінансових правовідносин 
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(розділ 1, підрозділ 2.1, пункти 2.2.1, 2.2.2); історичний – для з’ясування 

особливостей становлення і розвитку сучасної фінансової системи держави, 

змісту публічного інтересу і його співвідношення з приватним інтересом у 

фінансово-правовому регулюванні, еволюції поглядів щодо визначення 

публічної фінансової діяльності (пункт 1.1.3, підрозділ 1.2). Порівняльно-

правовим методом здійснено аналіз правового регулювання фінансових 

відносин в Україні і зарубіжних країнах (пункти 1.1.1, 1.1.2, 2.1.2). За 

допомогою методу інтегрального аналізу вивчено результати досліджень, 

проведених ученими щодо зазначених проблем. 

Серед спеціальних наукових методів використано формально-юридичний 

метод, який сприяв висвітленню явищ у сфері публічної фінансової діяльності з 

використанням юридичної термінології, виявленню тенденцій і 

закономірностей динаміки фінансових правовідносин, виробленню нового 

підходу до визначення поняття фінансово-правових термінів, виявленню 

недоліків чинного фінансового законодавства та наданню власних пропозицій 

щодо його вдосконалення (розділи 1, 2, підрозділ 3.1, пункти 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 

3.2.4). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, закони 

України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства 

фінансів України, міжнародні нормативно-правові акти та міжнародні угоди, 

учасником яких є держава Україна. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані Державної служби 

статистики України за період 2011–2016 рр., відомості, що містяться в Єдиному 

реєстрі судових рішень України та на офіційних веб-сайтах суб’єктів публічної 

адміністрації, статистичні дані Державної фіскальної служби України щодо 

фінансово-правового регулювання, судова практика з питань вирішення спорів, 

що виникають у сфері фінансових правовідносин. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

являє собою перше у вітчизняній фінансово-правовій літературі комплексне 

монографічне дослідження, в якому розглянуто теоретичні і практичні 

проблеми визначення змісту і динаміки фінансових правовідносин. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано такі основні 

положення, які мають наукову новизну та практичну значимість: 

уперше: 

 обґрунтовано необхідність застосування праксеологічного підходу у 

визначенні публічної фінансової діяльності, що забезпечує перехід від 

характеристики публічної фінансової діяльності як абстрактної категорії до її 

реального (практичного) змісту і дозволяє проводити її функціональний аналіз, 

виявляти причини ефективності/неефективності, з’ясувати потенційні 

можливості з метою орієнтації її на максимальну ефективність;  

 доведено, що публічна фінансова діяльність має визначатися з позицій: 

визначення мети (вказується у відповідних стратегіях розвитку, бюджетних 

запитах); прогнозування результатів діяльності (визначення прогнозу бюджету 

на наступні періоди); планування певних дій (в Основних напрямах бюджетної 

політики на бюджетний рік, законі про Державний бюджет України на 
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відповідний рік); реалізації (виконання бюджетів); аналізу, зіставлення, 

порівняння мети і результатів (провадження звітності); 

 обґрунтовано принципово новий підхід до співвідношення категорій 

«публічна фінансова діяльність» і «фінансові правовідносини», за якого 

відсутня залежність змісту фінансових правовідносин від визначення публічної 

фінансової діяльності, оскільки остання має похідний характер, її сутність 

визначається з огляду на об’єкт і суб’єктів фінансово-правового регулювання;  

 проаналізовано й узагальнено співвідношення об’єкта публічної 

фінансової діяльності, сфери фінансово-правового регулювання й об’єкта 

фінансових правовідносин, на підставі чого об’єктом фінансової діяльності і, 

відповідно, сферою фінансово-правового регулювання визначено публічні 

фінанси, тоді як об’єктом фінансових правовідносин – публічні фонди;  

 запропоновано під час розроблення концепції балансу публічного і 

приватного інтересів у фінансовому праві враховувати два напрями: 

а) встановлення межі публічного і приватного регулювання фінансових 

відносин, б) визначення засобів захисту приватного інтересу у фінансово-

правовому регулюванні (при реалізації фінансових правовідносин); 

 встановлено, що динаміка фінансових правовідносин пов’язана з 

відповідними юридичними фактами, які, зважаючи на імперативність 

фінансово-правових норм, не передбачають варіативної поведінки суб’єктів 

таких відносин; 

 доведено, що юридичні факти, що впливають на зміну фінансових 

правовідносин, спрямовуються на коригування (трансформацію) такого 

структурного елемента фінансових правовідносин, як зміст, тоді як зміна 

суб’єкта чи об’єкта в підсумку передбачає припинення таких відносин і 

виникнення нових; 

 проведено розмежування дефектних юридичних фактів і порушення як 

юридичних фактів у контексті динаміки фінансових правовідносин. 

Встановлено, що порушення як юридичний факт закріплено у фінансовому 

законодавстві, яке зумовлює трансформацію регулятивних фінансових 

правовідносин в охоронні; 

удосконалено: 
 визначення об’єкта фінансових правовідносин, яким визнано публічні 

фонди, що концентрують у єдину сукупність грошові кошти та інші фінансові 

ресурси. Кількість фондів не впливає на результативність фінансових 

правовідносин, що виявляється у здатності держави і територіальних громад 

виконувати поставлені перед ними завдання і функції, фінансово забезпечувати 

реалізацію публічних інтересів; 

 характеристику публічного інтересу у фінансовому праві, що має 

розглядатися як система державних інтересів, суспільних інтересів та інтересів 

територіальних громад, що закріплені в нормативно-правових актах і 

забезпечують збереження цілісності й розвитку суспільства, держави і 

територіальних громад, задоволення їхніх потреб, які не можна задовольнити 

нічим, окрім публічної форми його організації; 
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 поняття «баланс публічних і приватних інтересів у фінансово-правовому 

регулюванні», що визначено як таке їх співвідношення, за якого публічні 

інтереси формуються виходячи з необхідності існування і розвитку суспільства 

в цілому, а приватні інтереси належним чином гарантовані державою, 

обмеження прав і свобод громадян має бути пропорційним соціально значущим 

інтересам і цілям; 

 доведено суб’єктивну природу визначення змісту фінансів і предмета 

фінансового права, коли державою через застосування механізму 

правотворення визначається сукупність (перелік) тих економічних (фінансових) 

відносин, що підпадають під режим фінансово-правового регулювання; 

дістали подальшого розвитку: 

 підхід, відповідно до якого публічна фінансова діяльність, яка становить 

собою діяльність відповідних суб’єктів із мобілізації, розподілу і використання 

коштів публічних фондів, має динамічний характер, що дає змогу простежити 

виразний зв’язок, послідовність і залежність кожного із певних напрямів та 

зумовлює необхідність чіткого визначення прав і обов’язків суб’єктів 

фінансових правовідносин на кожній стадії;  

 підхід до характеристики фінансів як економічних відносин стосовно 

розподілу та перерозподілу вартості валового суспільного продукту, частини 

національного доходу, руху грошей та інших фінансових інструментів, 

реалізація яких передбачає рух коштів і опосередковує створення відповідних 

фондів; 

 характеристика ознак публічної фінансової діяльності, до яких віднесено: 

специфічність суб’єктного складу, динамічність, публічність, правову форму, 

чітко визначений процесуальний характер, міжгалузевий і організаційний 

характер, періодичність і чітко визначений часовий період, плановість;  

 позиція, відповідно до якої визначення природи фінансових 

правовідносин залежить від з’ясування змісту фінансів, що мають економічну 

природу, а поєднання економіко-правових аспектів має становити квінтесенцію 

фінансово-правового регулювання, оскільки саме через упорядкування і 

підтримку державою певних суспільних відносин можна досягти сталого 

економічного поступу; 

 виходячи із сучасного розвитку інтеграційного напряму у правотворенні і 

правозастосуванні, наведено аргументи для обґрунтування необхідності і 

поступового впровадження категорії «фінансові інструменти» у контексті 

визначення змісту фінансів; 

 позиція, відповідно до якої зміна фінансових правовідносин можлива за 

наявності дефектних (позитивних і негативних) юридичних фактів, що 

зумовлюють трансформацію фінансових правовідносин, приведення їх у 

первісний стан; 

 характеристика договірних конструкцій у фінансовому праві, які, 

залишаючись за формою договірними, не засновуються на диспозитивних 

засадах, а набувають відповідної фінансово-правової природи; 

 співвідношення таких категорій, як «сторона фінансових правовідносин», 

«учасник фінансових правовідносин», «суб’єкт фінансових правовідносин», що 
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зумовлює формування, розподіл і узгодження між відповідними суб’єктами 

прав і обов’язків; фінансові правовідносини мають дві сторони, кожну з яких 

представляє низка суб’єктів, які утворюють певну ієрархічну (іноді 

підпорядковану) структуру; 

 підхід, відповідно до якого держава становить собою загальнонаукову, 

інтелектуальну, абстрактну категорію; у фінансових правовідносинах держава 

безпосередньо не бере участі, оскільки свої повноваження реалізує через 

відповідні державні органи; 

 характеристика фінансово-правового договору як індивідуально-

правового акта, що є частиною складного юридичного факту, відповідно до 

якого відбувається динаміка фінансових правовідносин; 

 положення стосовно відмежування індивідуальних юридичних актів при 

фінансово-правовому регулюванні від інших правових актів (наприклад, 

документів, що складаються фіскальними органами, – актів проведення 

перевірок різних видів, що не передбачають правових наслідків для учасників 

правовідносин, а лише фіксують факти порушень податкового законодавства). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 

– правотворчій діяльності – у процесі підготовки пропозицій щодо 

внесення змін до чинного фінансового законодавства України з метою 

оптимізації провадження публічної фінансової діяльності; 

– науково-дослідній роботі – для подальшого розроблення та наукових 

досліджень динаміки фінансових правовідносин; 

– навчальному процесі – у викладанні у вищих навчальних закладах 

дисциплін «Фінансове право», «Бюджетне право» і «Податкове право»; як 

матеріал для підготовки навчальних посібників та підручників із зазначених 

дисциплін; 

– правозастосовній сфері – у проведенні науково-методичних семінарів із 

працівниками фінансових органів та представниками судової гілки влади щодо 

проблем застосування фінансового законодавства. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано самостійно, з 

використанням новітніх здобутків вітчизняної науки фінансового права; усі 

викладені в ньому положення і висновки ґрунтуються на власних дослідженнях 

авторки. У співавторстві опубліковано розділ 13 підручника «Фінансове право 

України» (2013 р.) (здобувачкою досліджено поняття і значення фінансових 

відносин у сфері державного кредиту), розділ 12 підручника «Фінансове право 

України» (2016 р.) (здобувачкою проаналізовано особливості й динаміку 

фінансових правовідносин стосовно державного кредиту). У дисертації ідеї та 

розробки, які належать співавторам, не використовувались. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації були оприлюднені на 12 науково-практичних конференціях, а саме: 

«Юридическая наука как основа правового обеспечения инновационного 

развития России» (Кутафинские чтения) (м. Москва, 2011 р.); «Актуальні 

проблеми юридичної науки очима молодих вчених» (м. Донецьк, 2012 р.); 
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«Принципы финансового права» (м. Харків, 2012 р.); «Актуальні питання 

публічного та приватного права» (м. Запоріжжя, 2012 р.); «Актуальні проблеми 

сучасного адміністративного права» (м. Запоріжжя, 2013 р.); «Удосконалення 

місцевого самоврядування в аспекті конституційної реформи» (м. Полтава, 

2013 р.); «Актуальні напрями правового забезпечення інноваційної та 

інвестиційної політики в Україні» (м. Харків, 2014 р.); «Проблемні питання 

застосування Податкового кодексу України при вирішенні спорів 

адміністративними судами» (м. Краматорськ, 2014 р.); «Роль і місце 

адміністративної юстиції в умовах проведення конституційної реформи» 

(м. Запоріжжя, 2015 р.); «Проблеми теорії фінансового права в сучасний 

період» (м. Запоріжжя, 2015 р.); «Правове забезпечення розвитку національної 

інноваційної системи в умовах глобалізації» (м. Харків, м. Київ, 2015 р.); 

«Фінансове право: сучасний стан та перспективи» (м. Київ, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 38 

наукових працях: 1 одноосібній монографії, 2 підручниках (один із них – у 

співавторстві), 23 наукових статтях, із них 18 опубліковані у виданнях, що 

визнані як фахові з юридичних наук, 5 статей – у зарубіжних наукових 

виданнях, а також у 12 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять шість підрозділів, які включають в себе 19 пунктів, 

висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 411 сторінок, у тому числі основного тексту – 367 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 417 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про особистий внесок 

здобувача, апробацію результатів і публікації. 

Розділ 1 «Природа фінансових правовідносин» складається з двох 

підрозділів, які включають шість пунктів.  

У підрозділі 1.1 «Вихідні засади фінансово-правового регулювання» 

проведено аналіз сформованих на сьогодні в українській і зарубіжній 

фінансовій і фінансово-правовій науках концептуальних підходів до розуміння 

публічної фінансової діяльності, фінансів, фінансової системи та обґрунтовано 

авторську позицію стосовно їх визначення. Вивчення поглядів на визначення 

галузевого змісту фінансової діяльності, публічної природи регулювання 

фінансових відносин, структури фінансових правовідносин дало підстави 

наголосити на необхідності врахування результатів досліджень загальної теорії 

права й філософії, у яких вироблено методологічні підходи до їх 

характеристики. 

Обґрунтовано доцільність використання праксеологічного підходу для 

визначення поняття і змісту публічної фінансової діяльності. Встановлено, що 
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його застосування дає змогу провести функціональний аналіз публічної 

фінансової діяльності, виявити причини її ефективності або неефективності, 

окреслити потенційні можливості, чим забезпечити її орієнтацію на 

максимальну ефективність. Доведено, що зміст публічної фінансової діяльності 

має визначатися з позицій: формулювання мети, прогнозування і планування, 

виконання, провадження звітності. Її мета встановлюється у відповідних 

стратегіях розвитку держави з урахуванням інституційного аспекту фінансово-

правового регулювання, бюджетних запитах та інших документах. 

Прогнозування і планування фінансової діяльності відбувається під час 

визначення прогнозу бюджету на наступні періоди, складання і затвердження 

Основних напрямів бюджетної політики на відповідний бюджетний період і 

проекту бюджету на плановий рік тощо. Зіставлення та аналіз мети і 

результатів відбувається під час провадження звітності. Запропонований підхід 

може стати запорукою ефективності провадження фінансової, бюджетної, 

податкової політики, послідовності в управлінні фінансами, радикальності, 

оперативності й дієвості реформ, що відбуваються. 

Встановлено, що публічна фінансова діяльність має системний динамічний 

характер і проходить такі етапи: мобілізація, розподіл (перерозподіл), 

використання. Лише своєчасне проходження кожного з них дозволить зробити 

висновок про раціональну організацію поведінки всіх учасників фінансово-

правових відносин. І зрозуміло, що з моменту виникнення публічна фінансова 

діяльність уже не може припинитися – вона здійснюється постійно. 

Використання такого підходу має практичне значення, оскільки дозволяє 

простежити виразний зв’язок, послідовність і залежність кожного з 

обов’язкових напрямів (мобілізація, розподіл, перерозподіл та використання), 

що дає можливість чітко визначити права й обов’язки кожного із суб’єктів 

фінансових правовідносин, які взаємодіють на тій чи іншій стадії. 

Запропоновано публічну фінансову діяльність визначити як діяльність 

відповідних суб’єктів з мобілізації, розподілу (перерозподілу) і використання 

коштів публічних фондів, що має системний динамічний характер. 

Підкреслено, що для визначення природи фінансових правовідносин і їх 

динаміки ключовим фактором є з’ясування суті категорії «фінанси». Із цією 

метою вивчено співвідношення таких понять, як «фінанси», «гроші», «майно», 

«фінансові інструменти». Встановлено, що вони різняться за формальним, 

змістовним, функціональним спрямуванням. З огляду на сучасний розвиток 

інтеграційного напряму у правотворенні й правозастосуванні, а також з 

урахуванням практики Європейського Союзу обґрунтовано необхідність 

поступового впровадження в обіг категорії «фінансові інструменти» у контексті 

визначення змісту фінансів. Доведено, що, визначаючи поняття «фінанси», 

необхідно виходити з їх економічної природи.  

Наведено ознаки фінансів і виокремлено такі супідрядні поняття, як 

приватні і публічні (державні, місцеві, суспільні) фінанси. Запропоноване 

розмежування має велике методологічне значення і дозволяє чітко визначити 

межі фінансово-правового регулювання, спрямування публічної фінансової 
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діяльності. За такого підходу об’єктом публічної фінансової діяльності держави 

визнано саме публічні фінанси. 

Констатовано різноманітність економічних відносини, які набувають 

властивості фінансових, і запропоновано певним підсумком у дискусії стосовно 

окреслення предмета фінансового права вважати визначення переліку тих 

економічних (фінансових) відносин, що підпадають під режим фінансово-

правового регулювання. Зважаючи на це, наголошено на суб’єктивній природі 

визначення змісту фінансів і, як наслідок, предмета фінансового права, коли 

держава, застосовуючи механізм правотворення, визначає сукупність тих 

економічних (фінансових) відносин, що підпадають під режим виключно 

фінансово-правового регулювання. У цьому контексті акцентовано увагу на 

необхідності визначення: 1) ролі держави в регулюванні економічних відносин; 

2) заходів, за рахунок яких можливо досягти як соціальної стабільності в 

державі, так і сталого розвитку економіки; 3) методів, якими мають 

регулюватися приватні і публічні фінанси. 

Наголошено на існуванні множинності підходів до розгляду фінансової 

системи держави. Аргументовано, що поняття «фінансова система» недоцільно 

формулювати лише в межах науки державного управління, чи науки 

фінансового права, чи фінансової науки тощо. Це хибний шлях, який має 

наслідком плутанину, що відбивається певними колізіями у фінансовому й 

іншому галузевому законодавстві. Визначено, що фінансова система являє 

собою внутрішню будову фінансів, сукупність однорідних фінансових 

відносин, урегульованих нормами фінансового права, кожна з яких сприяє 

утворенню, розподілу і використанню коштів відповідних фондів. Кожний 

елемент, ланка такої системи – це сукупність фінансових відносин, що мають 

свою специфіку та особливості. Залежно від публічної ознаки, за якою 

простежується мета правового регулювання, у складі фінансової системи 

виокремлено публічний і приватний складники (публічна фінансова система, 

приватна фінансова система). З огляду на «фондовий» підхід, за змістом 

публічна фінансова система охоплює такі групи однорідних відносин: 

бюджетні відносини; відносини, пов’язані з державним страхуванням; 

відносини з приводу формування й використання фондів державних і 

комунальних підприємств, що мають цільове призначення.  

Підрозділ 1.2 «Публічна природа регулювання фінансових відносин» 

присвячено розгляду теоретичних підходів до визначення категорії 

«публічність», характеристиці публічного інтересу у фінансово-правовому 

регулюванні, встановленню співвідношення публічного і приватного інтересів 

у регулюванні фінансових відносин.  

Аналіз множинних підходів до визначення змісту публічності дає підстави 

стверджувати, що необхідно враховувати декілька важливих чинників 

формування та вдосконалення механізму правового регулювання, особливо у 

сфері фінансів. Це, зокрема, характер інтересів і матеріальна ознака (характер 

відносин, що регулюються). Інтерес як ключова ознака для поділу не дозволяє 

чітко і послідовно провести межу між сферою приватного і публічного права. 

Це пов’язано з тим, що в загальному уявленні норми приватного права 
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безпосередньо пов’язані та в кінцевому результаті забезпечують захист 

публічних інтересів у т. ч. у фінансово-правовому регулюванні, і навпаки. 

Констатовано, що будь-яка галузь права у своєму регулятивному впливі 

одночасно поєднує забезпечення і публічного, і приватного інтересів, які 

об’єктивно не можна розділити. Саме у такому поєднанні полягає загальний 

сенс правового регулювання. Зважаючи на це, головною метою фінансового 

права названо упорядкування поведінки учасників відносин у тій формі, яка є 

найбільш прийнятною і доцільною для конкретного етапу розвитку держави і 

суспільства. Підкреслено, що держава як правотворець і учасник відносин має 

виключне право «народжувати» правові приписи та завдяки ним управляти 

поведінкою інших учасників правовідносин. Вона присутня в обох типах 

регулювання – як публічно-правовому, так і приватноправовому. Разом із тим 

роль держави у різних режимах різна. 

Зроблено наголос на оціночному характері поняття «публічний інтерес», 

адже визначити зміст і межі дії публічного інтересу на практиці досить важко. 

Це пояснюється, насамперед, тим, що доволі складно забезпечити вичерпну 

повноту і точність його вираження, а суперечливість, багатофакторність впливу 

і рухливість суспільної поведінки утруднюють виявлення параметрів публічних 

інтересів. Установлено, що на сучасному етапі державотворення публічний 

інтерес у фінансово-правовому регулюванні характеризується: поєднанням 

інтересів суспільства, держави, територіальних громад; загальністю для певної 

спільноти, єдністю трьох складників; значущістю для великої кількості осіб, що 

вказує на його оціночний і несталий характер; обов’язковістю визнання 

державою, що формалізується в закріпленні його в нормативно-правових актах; 

забезпеченістю засобами примусу; тим, що його задоволення виступає 

гарантією й обов’язковою умовою існування і розвитку спільноти, держави, 

громади. Запропоновано з позицій фінансового права публічний інтерес 

визначати як симбіоз державних, суспільних інтересів та інтересів 

територіальних громад, що закріплені у нормативно-правових актах і 

забезпечують збереження цілісності та розвитку суспільства і держави, 

задоволення їхніх потреб, які не можна задовольнити нічим, окрім державної 

форми його організації. 

Резюмовано, що Україна обрала шлях формування правової системи, який 

обов’язково передбачає пошук реальних засобів, здатних забезпечити її 

ефективне і результативне функціонування. З погляду фінансово-правового 

регулювання це означає, що, піддаючи державному регулюванню економічні 

(фінансові) відносини, вкрай важливо: по-перше, достеменно визначити ті 

сфери суспільних зав’язків, упорядкування яких сприятиме економічному 

зростанню й підвищенню добробуту населення країни; по-друге, чітко 

встановити допустимі межі такого регулювання, чим забезпечити баланс 

приватних і публічних інтересів. 

Розглянуто проблеми визначення публічного інтересу у фінансово-

правовому регулюванні, а також встановлення балансу публічних та приватних 

інтересів у сфері публічної фінансової діяльності. Констатовано, що сьогодні 

активізується процес як виявлення науковцями, так і закріплення у нормативно-
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правових актах значущих і об’єктивних, таких, що відповідають сучасному 

етапу розвитку суспільства, публічних інтересів. На підставі аналізу рішень 

Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України 

встановлено, що баланс публічних і приватних інтересів у фінансово-правовому 

регулюванні можна визначити як таке їх співвідношення, за якого публічні 

інтереси формуються виходячи з необхідності існування й розвитку суспільства 

і держави в цілому, а приватні інтереси належним чином гарантовані державою, 

обмеження прав і свобод громадян має бути розмірним соціально значущим 

інтересам і цілям суспільства. Поняття балансу розглядуваних інтересів також 

розкрито через посилання на необхідність дотримання принципу справедливого 

розподілу прав і обов’язків суб’єктів фінансових правовідносин, встановлення 

чітких меж втручання в діяльність зобов’язаних осіб фінансових 

правовідносин.  

Розділ 2 «Структура фінансових правовідносин» складається з двох 

підрозділів, які включають шість пунктів.  

У підрозділі 2.1 «Характеристика об’єкта фінансових правовідносин» 

проведено аналіз моністичної і плюралістичної, речової, поведінкової і 

змішаної концепцій, які обґрунтовують визначення об’єкта правовідносин. 

Доведено, що з огляду на особливості й різноманітність фінансових 

правовідносин їх об’єктом доцільно вважати те, на що спрямовані суб’єктивні 

права й обов’язки суб’єктів та поведінка останніх. Це можуть бути як речі 

(матеріальні блага, кошти, фонди), так і поведінка суб’єктів. Фінансово-правове 

регулювання опосередковує рух коштів у відповідних формах до певних 

публічних фондів, і рух цей пов’язується з належною поведінкою учасників, 

тобто управлінням їхніми діями.   

З огляду на єдність галузі фінансового права, що становить собою 

сукупність правових норм, які регулюють відносини стосовно мобілізації, 

розподілу (перерозподілу) і використання коштів публічних фондів, 

обґрунтовано необхідність виокремлення загального об’єкта фінансових 

правовідносин, яким є публічні фонди коштів. Такий підхід запропоновано як 

теоретичну абстракцію, що зумовлює видову диференціацію фінансових 

правовідносин, а, отже, і визначення предмета фінансових правовідносин. Він 

не свідчить про множинність об’єктів фінансових правовідносин, оскільки 

правовідносини, у т. ч. й фінансові, становлять собою конкретний суспільний 

зв’язок певних осіб стосовно чітко визначеного об’єкта. 

Наголошено, що публічні фонди передбачають акумулювання, 

концентрацію певних грошових коштів у відповідного суб’єкта і мають цільове 

призначення. Проведено класифікацію таких фондів і виокремлено державні й 

місцеві, бюджетні й позабюджетні, цільові й нецільові фонди. З метою 

реалізації векторів розвитку, визначених у Стратегії сталого розвитку 

«Україна–2020», доведено необхідність створення таких цільових фондів, як: 

інноваційний, національної безпеки, екологічний, медичний, підтримки науки, 

культури, спорту тощо.  

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти фінансових правовідносин, їхні права і обов’язки» 

розглянуто питання співвідношення сторін і учасників фінансових 
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правовідносин, проведено класифікацію суб’єктів, охарактеризовано владних і 

зобов’язаних учасників. На основі загальнотеоретичної конструкції, що 

застосовується до характеристики суб’єктного складу фінансових 

правовідносин, резюмовано, що останні мають дві сторони (владну і 

зобов’язану), кожну з яких представляє низка суб’єктів. Відповідно до цього 

формуються, розподіляються й узгоджуються між ними права й обов’язки. 

Сторона розглядуваних відносин представлена, як правило, неоднорідними 

суб’єктами, вони також можуть утворювати певну (іноді підпорядковану) 

структуру. Підкреслено, що владну сторону фінансових правовідносин 

представляють неоднорідні групи учасників: суб’єкти владних наказів (держава 

і територіальні громади); суб’єкти владних повноважень. У такому поділі 

виокремлено, перш за все, учасників, за якими закріплено право 

розпоряджатися власним майном (бюджетними коштами), які організують 

діяльність органів. Інша група владної сторони фінансових правовідносин 

включає коло суб’єктів владних повноважень, що представляють публічні 

інтереси.  

Вказано, що специфіка суб’єктного складу фінансових правовідносин 

визначається державною політикою, що передбачає посилення (концентрацію, 

централізацію) або послаблення (децентралізацію) державної влади. У цьому 

контексті наголошено на існуванні двох паралельних течій. Перша передбачає 

централізацію через створення відповідних органів і наділення їх широкою 

компетенцію у сфері публічних фінансів. Друга засвідчує децентралізацію 

влади держави і виявляється у тому, що певні фінансові правовідносини 

реалізовуються без обов’язкової участі владного суб’єкта. Наприклад, 

відносини між платником податків і його представником, між розпорядником 

нижчого рівня і головним розпорядником тощо. Це вказує на необхідність 

перегляду традиційних підходів до визначення обов’язковим учасником 

фінансових правовідносин держави в особі відповідних органів. Доведено, що 

держава в особі відповідних органів не є обов’язковим учасником в абсолютно 

всіх фінансових правовідносинах (відносини податкового представництва, 

податкового агентства, відносини між розпорядниками бюджетних коштів).  

Встановлено, що учасники, які представляють владну сторону 

правовідносин (зокрема, це органи, які спеціально утворені для організації руху 

публічних грошей та контролю за цим), наділені відповідними повноваженнями 

у сфері публічної фінансової діяльності. Враховуючи те, що всі вони беруть 

участь в організації і здійсненні публічної фінансової діяльності, управляють та 

контролюють рух публічних коштів, – це єдина система. При цьому в її складі 

виділено дві підгрупи суб’єктів: 1) суб’єкти, повноваження яких поширюються 

на рух публічних коштів і які представлені на всіх стадіях публічної фінансової 

діяльності; 2) суб’єкти, які мають повноваження виключно на окремій стадії 

публічної фінансової діяльності (формування – фіскальні органи, розподіл – 

органи казначейства, витрачання – фінансові інспекції). 

Зазначено, що зобов’язана сторона фінансових правовідносин охоплює коло 

учасників, поведінка яких орієнтується переважно (або виключно) на 

виконання тих приписів, які стосовно них видаються владними суб’єктами. 
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Зроблено висновок, що в цьому разі неможливо побудувати їх логічно 

структуровану систему. Кожен із зобов’язаних суб’єктів фінансових 

правовідносин виконує скерований виключно до нього припис фінансово-

правової норми й не підпорядковується будь-кому з інших представників цієї ж 

зобов’язаної сторони правовідносин.  

Розглянуто правовий статус бюджетної установи як учасника фінансових 

правовідносин і піддано критиці надмірну деталізацію напрямів витрачання їх 

власних надходжень. Констатовано, що такий підхід законодавця суперечить 

загальним підходам запровадження децентралізації у бюджетній сфері. 

Запропоновано внести зміни до ст. 13 Бюджетного кодексу України, якими 

закріпити дозвіл відповідним бюджетним установам використовувати власні 

надходження на власний розсуд.  

Розділ 3 «Підстави динаміки фінансових правовідносин» складається з 

двох підрозділів, які включають сім пунктів.  

У підрозділі 3.1 «Виникнення, зміна і припинення фінансових правовідносин: 
загальні підходи» констатовано аксіоматичне твердження, що фінансові 

правовідносини, як і будь-які інші, виникають, змінюються і припиняються на 

підставі норм права. Норми фінансового права закріплюють ту модель 

поведінки для сторін правовідносин, що буде реалізована у фінансових 

правовідносинах. Держава, з огляду на важливість цих відносин, регулює їх 

шляхом видання закону – акта, що має найвищу юридичну силу, а, отже, і їх 

динаміка повинна відбуватися за приписами саме такого акта. Разом із тим 

фінансово-правові норми об’єктивуються не лише в законах, адже регулювання 

фінансових відносин здійснюється багатьма видами нормативно-правових 

актів, які мають різну юридичну силу. 

У процесі характеристики системи нормативно-правових актів, які 

регулюють фінансові відносини, окреслено низку проблем. Зазначено, що 

належне забезпечення виконання державою і територіальними громадами своїх 

завдань і функцій визначається не стільки кількістю прийнятих законів і 

підзаконних нормативно-правових актів, скільки їхньою якістю і здатністю 

держави забезпечити їх дотримання. Встановлено, що в контексті розвитку 

нормативно-правових передумов динаміки фінансових правовідносин 

актуалізується проблема, пов’язана з необхідністю пошуку і впровадження 

нових форм і методів адаптації чинного фінансового законодавства до мінливих 

умов економічного та правового середовища з метою досягнення оптимального 

результату в усіх сферах життєдіяльності країни. У цьому аспекті акцентовано 

увагу на співвідношенні стабільності і динамічності фінансового законодавства, 

за якого відбувається адаптація фінансових нормативно-правових актів до 

перманентної зміни соціально-економічних умов, що сприяє їх удосконаленню 

через поліпшення формальних і змістових якостей фінансово-правових норм. 

Окрему увагу приділено аналізу змісту інституційних різновидів фінансових 

нормативно-правових актів, зокрема визначенню змісту закону про державний 

бюджет. Із цією метою проаналізовано Рішення Конституційного Суду 

України, в яких містяться правові позиції стосовно розглядуваного питання. На 

підставі системного аналізу ст. 95 Конституції України і ст. 40 Бюджетного 
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кодексу України зроблено висновок, що зміни (як розширення, так і звуження) 

обсягу соціальних стандартів, скасування чи зміни обсягу прав і обов’язків, 

пільг, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами, мають 

прийматися шляхом внесення змін виключно до таких законодавчих актів. 

Тільки дотримуючись зазначеного підходу, можливо забезпечити належну 

реалізацію принципу законності у бюджетній та інших сферах. 

Зазначено, що для виникнення, зміни і припинення фінансових 

правовідносин обов’язково потрібні юридичні факти, які мають місце в 

реальному житті і які не створюються нормою фінансового права, а тільки 

визнаються нею. Підкреслено, що юридичні факти, якщо досліджувати їх із 

позицій різних галузей права, мають багато спільного (збіг у визначенні 

поняття, видах відповідних юридичних фактів). Водночас наявні розбіжності, 

зумовлені особливостями предмета і методу фінансово-правового регулювання. 

Наголошено, що значення юридичних фактів полягає у: обумовленні 

виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин; юридичній 

підставі виникнення суб’єктивних прав осіб у конкретних правовідносинах; 

тому, що вони виступають своєрідним засобом переведення правосуб’єктності 

у відповідне суб’єктивне право; займають самостійне місце у механізмі 

фінансово-правового регулювання. Доведено, що завдяки імперативному 

методу фінансового права, чіткості та однозначності фінансово-правових норм, 

юридичні факти визначено конкретно, вони не передбачають варіативності 

поведінки суб’єктів таких відносин.  

У підрозділі 3.2 «Класифікація юридичних фактів» проведено поділ 

юридичних фактів стосовно динаміки фінансових правовідносин. Виокремлено 

залежно від їх складу прості (один юридичний факт, якого достатньо для 

настання юридичних наслідків) й складні (система ознак факту) юридичні 

факти, а також визначено їх співвідношення з фактичним складом (сукупність 

фактів, що лише у передбаченій законом сукупності здатні викликати юридичні 

наслідки). У цьому контексті проведено аналіз податкових відносин щодо 

сплати земельного і транспортного податку, податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, нарахування і сплати пені, відносин стосовно 

повернення надміру сплачених грошових зобов’язань, відносин із державного 

запозичення. Підкреслено, що динаміка більшості фінансових правовідносин 

пов’язана саме з наявністю фактичних складів. 

За формою прояву виокремлено позитивні і негативні юридичні факти. 

Встановлено, що, з огляду на особливості фінансово-правового регулювання, 

юридичні факти, що зумовлюють динаміку фінансових правовідносин, мають 

бути належним чином зафіксовані виключно шляхом документального 

оформлення. 

За вольовою ознакою юридичні факти поділено на юридичні дії (обставини, 

які пов’язані з вольовою поведінкою суб’єкта правовідносин та 

характеризуються як зовнішній прояв його волі і свідомості) і юридичні події 

(обставини або явища, виникнення, дія і припинення яких не залежить від волі 

суб’єктів правовідносин, але настання яких тягне певні правові наслідки). 

Окрему увагу приділено характеристиці строків як юридичних фактів, що 



 16  

зумовлюють динаміку податкових і бюджетних відносин. Доведено, що у 

площині фінансово-правового регулювання саме дії учасників таких 

правовідносин спрямовані на виникнення, зміну чи припинення останніх. Це 

зумовлено переважним використанням зобов’язуючих фінансово-правових 

норм, встановленням, перш за все, обов’язків відповідних суб’єктів фінансових 

правовідносин і похідних від них прав.  

Здійснено розмежування дефектних юридичних фактів, правопорушень і 

зловживання правом як юридичних фактів, що зумовлюють динаміку 

фінансових правовідносин. Дефектними є такі юридичні факти, одна чи 

сукупність ознак яких не відповідає тим характеристикам, що закріплені 

фінансово-правовою нормою (наприклад, дефекти, пов’язані з недотриманням 

форми і змісту звітного документа тощо). Зловживання правом відбувається без 

порушення норм фінансового права і не передбачає протиправності. Воно 

притаманне суб’єктам, що представляють як владну сторону фінансових 

правовідносин, так і зобов’язану. У цьому контексті звернено увагу на 

необхідність обмеження дискреційних повноважень органів, що провадять 

публічну фінансову діяльність.  

Під час дослідження юридичних актів звернено увагу на такі їх різновиди: 

акти-дії, акти – правові документи. Встановлено, що у динаміці фінансових 

правовідносин переважно маємо справу з актами-документами, у змісті яких 

втілено акти-дії. Наголошено, що індивідуальні правові акти сприяють 

реалізації фінансово-правових норм та викликають відповідні правові наслідки 

щодо осіб, яких вони стосуються. Відмежовано індивідуальні юридичні акти 

щодо фінансово-правового регулювання від інших правових актів. Як приклад 

проаналізовано документи, що складаються фіскальними органами під час 

проведення податкових перевірок. Останні не передбачають правових наслідків 

для учасників фінансових правовідносин, а лише фіксують факти порушень 

фінансового законодавства. 

Проведено аналіз фінансово-правового договору як юридичного факту. 

Встановлено, що такому договору властиві такі ознаки: 1) укладається в рамках 

здійснення публічної фінансової діяльності; 2) однією зі сторін, як правило, є 

орган держави, наділений владними повноваженнями у фінансовій сфері; 

3) спрямований на забезпечення балансу приватного і публічного інтересів у 

фінансово-правовому регулюванні; 4) підстави й умови укладення визначені у 

фінансовому законі. 

У результаті аналізу правовстановлюючих, правозмінюючих і 

правоприпиняючих юридичних фактів установлено, що фінансово-правове 

регулювання через застосування імперативного методу спрямоване на 

забезпечення належного виконання фінансово-правових норм. Цим 

пояснюється переважання кількості правовстановлюючих і правоприпиняючих 

юридичних фактів. Водночас певним винятком можна вважати наявність 

юридичних фактів, що зумовлюють зміну фінансових правовідносин. Вони 

спрямовуються на коригування (трансформацію) певного структурного 

елемента фінансових правовідносин (об’єкта, змісту), тоді як зміна суб’єкта в 

підсумку передбачає припинення таких відносин і виникнення нових. 
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Встановлено, що судове рішення може становити собою правостворюючий, 

правозмінюючий або правоприпиняючий юридичний факт у динаміці 

фінансових правовідносин. У цьому контексті звернено увагу на практику 

адміністративних судів у справах стосовно визнання недійсними податкових 

повідомлень-рішень контролюючих органів, якими визначено суми зобов’язань 

та штрафні (фінансові) санкції, що підлягають сплаті. Наголошено на 

необхідності визначення правової природи і значенні листів Вищого 

адміністративного суду України. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, що виявляється у комплексному розробленні положень стосовно 

змісту і динаміки фінансових правовідносин, формуванні методологічних основ 

динаміки фінансових правовідносин, формулюванні напрямів удосконалення 

законодавства в цій сфері з конкретними пропозиціями і рекомендаціями. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено, що визначення природи фінансових правовідносин 

залежить від характеристики змісту фінансів, що мають економічну природу, а 

поєднання економіко-правових аспектів є квінтесенцією фінансово-правового 

регулювання, оскільки саме через упорядкування і підтримку державою певних 

суспільних відносин можна досягти сталого економічного зростання. 

2. Доведено, що з методологічної точки зору галузевий зміст публічної 

фінансової діяльності найоптимальніше розкривати з урахуванням 

праксеологічного підходу. Він дає змогу: дослідити норми, принципи, 

структуру й закономірності організації і реалізації публічної фінансової 

діяльності; виявити умови, що дають змогу підвищити ефективність такої 

діяльності; простежити взаємозв’язок цілеспрямованості й предметності такої 

діяльності; характеризувати таку діяльність як системне явище; запропонувати 

шляхи для підвищення її практичної ефективності. При визначенні публічної 

фінансової діяльності з використанням праксеологічного підходу 

забезпечується перехід від її характеристики як абстрактної категорії до аналізу 

її реального змісту. 

3. Аргументовано, що реалізація публічної фінансової діяльності залежить 

від змісту її правового забезпечення. Проблема недостатньої правової 

урегульованості публічної фінансової діяльності актуалізує низку проблем, а 

саме відсутність: а) єдиної мети, спрямованості у провадженні фінансової 

діяльності; б) єдиного, базового нормативно-правого акта, в якому було б 

визначено принципи, мету й інші основні положення стосовно публічної 

фінансової діяльності; в) довгострокових програмних документів, які б 

визначали певні вектори розвитку. Це продукує різноспрямованість правового 

регулювання різних видів фінансових відносин і, як наслідок, нечіткість та 

колізійність фінансово-правових норм. Чинні фінансові нормативно-правові 

акти, що регулюють публічну фінансову діяльність, є неузгодженими за 

галузевою й інституційною ознакою і досить громіздкими за кількістю; вони 
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повною мірою не відображають соціально-економічні перетворення в 

українській державі, а, отже, не відповідають вимогам сучасного суспільства. 

4. Констатовано, що категорія «фінанси» не знайшла свого визначення в 

українському нормативно-правовому акті. Фінанси як галузевий об’єкт 

фінансово-правового регулювання становлять економічні відносини з розподілу 

і перерозподілу вартості валового суспільного продукту та частини 

національного доходу, руху грошей та інших фінансових інструментів, 

реалізація яких передбачає рух коштів (фінансових ресурсів) і створення 

відповідних фондів.  

5. Встановлено, що публічні фінанси як об’єкт фінансово-правового 

регулювання мають такі ознаки: це економічні відносини стосовно розподілу і 

перерозподілу вартості валового суспільного продукту, частини національного 

доходу, руху грошей та інших фінансових інструментів; їх реалізація 

передбачає рух коштів; такий рух опосередковує створення відповідних 

публічних фондів; публічні фонди можуть бути централізованими і 

децентралізованими; повноваженнями щодо розпорядження коштами таких 

фондів наділені різні суб’єкти; необхідність створення публічних фондів і 

режим їх функціонування визначається державою. 

6. Сформульовано визначення публічного інтересу у фінансово-правовому 

регулюванні, який становить систему державних, суспільних інтересів та 

інтересів територіальних громад, що закріплені у нормативно-правових актах і 

забезпечують збереження цілісності й розвитку суспільства, держави і 

територіальних громад, задоволення їхніх фінансових потреб, які не можна 

задовольнити нічим, окрім публічної форми його організації.  

7. Доведено, що визначення змісту публічного інтересу у фінансовому праві 

має суб’єктивно-об’єктивний характер. З огляду на правові позиції 

Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини, 

аргументовано, що концепція балансу публічного і приватного інтересів у 

фінансовому праві має ураховувати декілька аспектів: належне встановлення 

межі публічного і приватного регулювання фінансових відносин; чітке 

вивчення засобів захисту приватного інтересу у фінансово-правовому 

регулюванні. 

8. Зроблено висновок, що фінансово-правове регулювання зосереджене на 

упорядкуванні відносин, найбільш значущих для суспільства, оскільки саме 

через них формуються фінансові підстави здійснення будь-якої функції 

держави, реалізації завдань територіальних громад. Зважаючи на це, у 

фінансовому праві принципово важливим є забезпечення балансу публічного і 

приватного інтересів, що не збігаються за своїми напрямами. Суперечність чи 

неналежне вирішення в чинному законодавстві питань співвідношення 

публічних і приватних інтересів може призвести до найгостріших соціально-

правових конфліктів. Тож їх оптимальне співвідношення є необхідною умовою 

ефективності публічної фінансової діяльності. 

9. Визначено, що публічні фонди, в яких акумулюванні відповідні грошові 

кошти, є об’єктом фінансових правовідносин. Кінцевою загальною метою 

фінансово-правового регулювання є фінансове забезпечення здійснення 
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функцій держави і територіальних громад, реалізації завдань соціально-

економічного характеру, управління, обороноздатності тощо. Таким чином, 

зміст фінансової діяльності і динаміка фінансових правовідносин мають бути 

спрямовані на фінансове забезпечення публічних інтересів, реалізацію завдань 

держави, територіальних громад, суспільства.  

10. Розкрито положення, відповідно до якого через конструкцію об’єкта 

фінансово-правового регулювання виокремлено ті суспільні зв’язки, які 

забезпечують рух певних речових благ і упорядковані фінансово-правовими 

нормами. Об’єкт детерміновано публічним інтересом, він визначається 

фінансово-правовим режимом, що надає йому відповідної специфіки. Такий 

підхід не свідчить про множинність об’єктів фінансових правовідносин, адже в 

кожному конкретному випадку він буде один, оскільки правовідносини, у т. ч. й 

фінансові, становлять собою конкретний суспільний зв’язок певних осіб 

стосовно чітко визначеного об’єкта. Множинність об’єктів фінансових 

правовідносин можлива лише у теоретичній абстракції. 

11. Аргументовано, що держава не є суб’єктом фінансових правовідносин, 

оскільки в останніх вона не бере безпосередньої участі: свої повноваження вона 

реалізує через відповідні державні органи. Державу необхідно розглядати як 

загальнонаукову, інтелектуальну, абстрактну категорію у характеристиці змісту 

фінансових правовідносин і їх динаміки. 

12. Встановлено, що забезпечення стабільності і визначеності положень 

фінансового (і, передусім, податкового) законодавства, ефективного і 

раціонального використання коштів відповідних бюджетів, логічного і 

доцільного визначення повноважень органів, що провадять публічну фінансову 

діяльність, має стати першочерговими завданнями у контексті необхідності 

реалізації положень Стратегії сталого розвитку «Україна–2020». 

13. Встановлено, що юридичні факти у фінансово-правовому регулюванні – 

це реальні життєві обставини, що визначені фінансово-правовою нормою і з 

якими пов’язано настання відповідних юридичних наслідків. Вони мають такі 

характеристики: нормативність, закріплення у фінансово-правових нормах; 

здатність зумовлювати правові наслідки, конкретність, інформативність. 

Юридичні факти у фінансово-правовому регулюванні виконують такі функції: 

правовстановлення, правозмінення, правоприпинення, гарантування, 

інформування. 

14. Зроблено висновок, що зловживання правом як юридичний факт 

розглядається як діяння, що може формально відповідати нормам фінансового 

права, однак водночас порушує права й законні інтереси інших суб’єктів і 

набуває суспільної шкідливості. Зловживання правом відбувається без 

порушення норм фінансового права і не передбачає протиправності. Воно 

притаманне суб’єктам, що представляють як владну сторону фінансових 

правовідносин, так і зобов’язану. Поява такого виду юридичного факту 

більшою мірою пов’язана з недосконалістю фінансового законодавства. 

Зловживання правом можна визначити як цілеспрямоване діяння певного 

суб’єкта фінансових правовідносин, що передбачає реалізацію його законно 

встановленого суб’єктивного права всупереч інтересам фінансово-правового 
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регулювання і спричиняє шкоду або створює реальну загрозу її спричинення 

правам і законним інтересам інших суб’єктів правовідносин. 

15. Аргументовано позицію, відповідно до якої договірні правовідносини у 

фінансовому праві є такими лише за формальними ознаками, оскільки 

фінансовому договору жодною мірою не притаманна диспозитивність. 

Фінансово-правова природа такого договору виявляється в його імперативності 

та своєрідній сфері реалізації – публічній фінансовій діяльності. Фінансово-

правовий договір як індивідуально-правовий акт зазвичай становить частину 

складного юридичного факту, відповідно до якого відбувається динаміка 

фінансових правовідносин. 

16. Доведено, що юридичні факти-стани не можуть бути самостійними 

підставами для динаміки фінансових правовідносин. Виключно за умови 

включення до фактичного складу юридичного факту-стану останній здатний 

реалізовувати правовстановлюючу, правозмінюючу функцію або функцію 

правоприпинення.  
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АНОТАЦІЇ 

 

Макух О. В. Динаміка фінансових правовідносин: методологічний 

аспект. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

У роботі досліджено дискусійні проблеми фінансово-правової теорії на 

сучасному етапі, з’ясовано відповідні закономірності й тенденції у динаміці 



 24  

фінансових правовідносин. Констатовано, що динаміка фінансових 

правовідносин пов’язана з відповідними юридичними фактами, які, з огляду на 

імперативність фінансово-правових норм, не передбачають варіативності 

поведінки суб’єктів таких відносин. Проведено класифікацію юридичних 

фактів у фінансово-правовому регулюванні. Встановлено й охарактеризовано 

підстави і наслідки трансформації фінансових правовідносин. 

Розкрито підходи до з’ясування галузевого змісту публічної фінансової 

діяльності й обґрунтовано їх похідність від сутності фінансових правовідносин. 

Обґрунтовано принципово новий підхід до співвідношення категорій «публічна 

фінансова діяльність» і «фінансові правовідносини», за якого відсутня 

залежність змісту фінансових правовідносин від визначення публічної 

фінансової діяльності, оскільки остання має похідний характер, її сутність 

визначається з огляду на об’єкт і суб’єктів фінансово-правового регулювання. 

Значну увагу приділено аналізу понять «фінанси» і «фінансова система» як 

об’єктів фінансово-правового регулювання. Визначено зміст публічного 

інтересу у фінансово-правовому регулюванні і встановлено його 

співвідношення з приватним інтересом. Запропоновано у формуванні концепції 

балансу публічного і приватного інтересів у фінансовому праві враховувати два 

аспекти: а) встановлення межі публічного і приватного регулювання 

фінансових відносин, б) визначення засобів захисту приватного інтересу у 

процесі реалізації фінансових правовідносин. Сформульовано й обґрунтовано 

пропозиції і рекомендації, спрямовані на вдосконалення правового 

регулювання динаміки фінансових правовідносин.  

Ключові слова: динаміка фінансових правовідносин, класифікація 
юридичних фактів, публічна фінансова діяльність, публічні фінанси, фінанси, 

фінансові правовідносини, фінансово-правовий договір, фінансово-правові акти, 

юридичні факти у динаміці фінансових правовідносин. 
 

Макух О. В. Динамика финансовых правоотношений: 

методологический аспект. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

В работе исследованы дискуссионные проблемы финансово-правовой 

теории на современном этапе, определены закономерности и тенденции в 

динамике финансовых правоотношений. Констатировано, что динамика 

финансовых правоотношений связана с соответствующими юридическими 

фактами, которые, учитывая императивность финансово-правовых норм, не 

предусматривают вариативность поведения субъектов таких отношений. 

Юридические факты в финансово-правовом регулировании – это реальные 

жизненные обстоятельства, которые определены финансово-правовой нормой и 

с которыми связано наступление соответствующих юридических последствий. 

Они имеют следующие характеристики: нормативность, закрепленность в 

финансово-правовых нормах; способность обусловливать правовые 
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последствия; конкретность; информативность. Указано, что юридические 

факты в финансово-правовом регулировании выполняют следующие функции: 

правоустановления, правоизменения, правопрекращения, обеспечения, 

информирования. Проведена классификация юридических фактов в финансово-

правовом регулировании. Осуществлено разграничение дефектных 

юридических фактов и правонарушения как юридических фактов в контексте 

динамики финансовых правоотношений. Установлено, что финансовое 

правонарушение как юридический факт закреплено в финансовом 

законодательстве; оно вызывает трансформацию регулятивных финансовых 

правоотношений в охранительные. Установлены и охарактеризованы 

основания и последствия трансформации финансовых правоотношений. 

Раскрыты подходы к определению отраслевого содержания публичной 

финансовой деятельности и обоснована производность ее содержания от 

сущности финансовых правоотношений. Аргументирован принципиально 

новый подход к соотношению таких категорий, как «публичная финансовая 

деятельность» и «финансовые правоотношения», при котором отсутствует 

зависимость содержания финансовых правоотношений от определения 

публичной финансовой деятельности. Установлено, что определение природы 

финансовых правоотношений зависит от содержания финансов, имеющих 

экономическую природу, а сочетание экономико-правовых аспектов является 

квинтэссенцией финансово-правового регулирования, поскольку именно через 

регулирование и, соответственно, поддержку государством определенных 

общественных отношений можно достичь экономического развития 

государства. 

Значительное внимание уделено анализу понятий «финансы» и «финансовая 

система» как объектов финансово-правового регулирования. Определено 

содержание публичного интереса в финансово-правовом регулировании и 

установлено его соотношение с частным интересом. Предложено при 

формировании концепции баланса публичного и частного интересов в 

финансовом праве учитывать два направления: установление границы 

публичного и частного регулирования финансовых отношений, закрепление 

средств защиты частного интереса при реализации финансовых 

правоотношений. Сформулированы и обоснованы предложения и 

рекомендации, направленные на совершенствование правового регулирования 

динамики финансовых правоотношений. 

Ключевые слова: динамика финансовых правоотношений, классификация 
юридических фактов, публичная финансовая деятельность, публичные 

финансы, финансы, финансовые правоотношения, финансово-правовой 
договор, финансово-правовые акты, юридические факты в динамике 
финансовых правоотношений. 
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Makukh O. V. Dynamics of financial relations: methodological aspect. – 

Manuscript. 

Thesis for earning a doctor degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 

This thesis studied the dispute issues of financial and legal theory at the modern 

stage of development; it was found the relevant common factors and trends in the 

dynamics of financial relationships. It has been ascertained that the dynamics of 

financial relations associated with the relevant legal facts that due to the imperative 

nature of financial and legal rules do not provide for variation in behavior of the 

subjects of such relationship. The classification of legal facts in the financial and 

legal regulation has been conducted. It has been determined and described the 

grounds and consequences of the transformation of financial relationships. 

It has been disclosed the approaches to clarify the content of public sector of 

financial activity and proved the derivativeness of its contents from the nature of 

financial relationships. It’s grounded the fundamentally new approach to the 

correlation between such categories as «public financial activities» and «financial 

relationships» where there no financial dependence of the content of legal relations 

from the definition of public financial activity, because the latter has the original 

character, its essence determined in the view of the object and subjects of financial 

legal regulation. 

The special attention has been paid to the analysis of the concepts of «finance» 

and «financial system» as objects of financial legal regulation. The content of public 

interest in the financial and legal regulation has been determined and its relationship 

with the private interest has been established. It’s suggested to consider two 

directions during the formulation of the concept of balance between public and 

private interests in the financial law, among them: the establishment of the 

boundaries of public and private financial regulation relationships, study of the 

remedies of private interest in the implementation of financial relationships. It has 

been formulated and justified the proposals and recommendations to improve the 

regulation of dynamics of financial relationships. 

Key words: dynamics of financial relations, classification of legal facts, public 
finance, finance, financial legal, financial and legal contract, financial and legal 
acts, legal facts in the dynamics of financial relations. 
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