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ВСТУП 

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 
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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. Гетманцев, М. І. Дамірчиєв, Е. С. Дмитренко, 

О. О. Дмитрик, М. В. Жернаков, С. В. Запольський, І. Б. Заверуха, 

М. В. Карасьова, Л. М. Касьяненко, Д. А. Кобильнік, А. Т. Ковальчук, 

А. М. Котенко, 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, 
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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 
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юридичними спеціальностями, 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;  
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 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 (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 



9 
 

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 



10 
 

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 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; 
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 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; 

 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: 
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 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; 
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 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 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; 
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– 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.); «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.); 
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«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. 
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РОЗДІЛ 1.  

ПРИРОДА ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

1.1. Вихідні засади фінансово-правового регулювання 

1.1.1.Фінансова діяльність: підходи до визначення галузевого 

змісту 

Вдаючись до розгляду будь-якої проблеми фінансово-правового 

регулювання, дослідник неминуче стикається з необхідністю визначення 

предмета регулювання, тобто встановлення сукупності тих відносин, що 

потрапляють до орбіти регулювання спеціальними (у нашому випадку 

фінансово-правовими) методами. Іншими словами, виникає потреба в 

окресленні кола відносин, що регулюються фінансовим правом, а саме 

фінансових правовідносин та визначенні їх особливостей. Аналізуючи цей 

аспект, вчені констатують, що традиційне визначення предмета фінансового 

права як відносин, що виникають у процесі фінансової діяльності держави, не 

дає правильної уяви про істинний предмет даної галузі права. Це пов’язано із 

тим, що в процесі формування, розподілу і використання своїх грошових 

фондів держава використовує не тільки фінансово-економічні відносини, а й 

цілу низку  інших економічних відносин (у першу чергу, кредитних і 

товарно-грошових). І регулюються такі відносини як фінансовим, так і 

цивільним правом (а в зовнішньоекономічній діяльності – міжнародним 

правом). [387, с. 393]1. Як убачається,  вихідними поняттями для відповіді на 

позначене питання, що мають піддаватися аналізу, є такі, як фінанси, 

публічні фінанси, фінансова діяльність.  

Незважаючи на те, що з’ясуванню сутності фінансів, фінансової 

системи, фінансової діяльності і фінансових правовідносин присвячено праці 

численних правників, в умовах сьогодення актуалізується потреба в 

                                                           
1 [387] Худяков А. И. Избранные труды по финансовому праву / А. И. Худяков. – СПб: Юрид. центр-Пресс, 

2010. – С. 393. 
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подальших наукових пошуках, зумовлених безперервним розвитком, рухом 

наукових фінансово-правових понять, поглибленням їх розуміння. Не 

випадково К.С. Бєльський справедливо наголошує, що  фінансово-правові 

категорії – це «постійний капітал» науки. Зокрема, вчений пише: «фінансово-

правові категорії, наприклад, «державні фінанси», «бюджетний процес», 

«фінансова діяльність держави» утворюють ... частину предмета фінансово-

правової науки, стосовно якої спрямовано наукове пізнання. У цих поняттях 

виражено те головне, сутнісне, що характеризує фінансове право у його 

постійному розвитку і що відображає наука фінансового права. Саме 

фінансово-правові категорії створюють усталеність даної науки, зберігають її 

цілісність, цементують знання, що становлять розуміння фінансового права 

як галузі права. На основі такої системи пов'язаних і скоординованих між 

собою вузлових категорій ... вчені – фахівці з фінансового права можуть 

формулювати наукові визначення, систематизувати матеріал, писати 

підручники і монографії». [27, с. 71]. К.С. Бєльський, підкреслюючи 

пізнавальну первинність фінансово-правових категорій і вторинність чинного 

фінансового права, пояснює, що «... наука фінансового права вивчає основні 

фінансово-правові категорії, щоб на базі цього постійного капіталу науки 

пізнавати чинне фінансове право». Очевидно, що «не можна зрозуміти і 

надати тлумачення фінансово-правових норм без допомоги фінансово-

правових категорій» [27, с. 71]  1. 

Українське суспільство постійно змінюється, змінюються й відносини, 

що в ньому виникають,  певні процеси набувають нового змісту. Йде 

поступовий розвиток фінансово-правової дійсності. У контексті цього не 

втрачає своєї актуальності теза О.М. Васильєва, висловлена за радянських 

часів: «у вивченні й розробці проблеми правових категорій відбивається 

суперечливий шлях розвитку правої теорії. Нове в розумінні предмета 

вивчення, досягнуте в результаті появи нових аспектів дослідження і 

                                                           
1 [27] Бельский К. С. Наука финансового права // Финансовое право: учебник / под ред. С. В. Запольского. – 

М.: Ексмо, 2006. – С. 71, 72, 73. 
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додаткових даних, може вийти за межі існуючої для відображення цього 

предмета категорії, а змінені знання про нього можуть виявитися не 

пристосованими до вихідних теоретичних посилань. У таких випадках нові 

дані стають несумісними з змістом даної категорії. У результаті з'являється 

необхідність перегляду змісту такої категорії» [41, с. 143] 1. Наведена теза 

переконливо свідчить про необхідність проведення аналізу фінансово-

правових категорій з урахуванням тих здобутків, що досягнуті на кожному 

етапі державотворення. 

На перший погляд, це завдання є доволі легким, адже як майже кожен 

підручник з фінансового права, так і монографічна література, містять 

розділи, опанувавши які можна зробити висновок, що фінансове право 

регулює відносини, які виникають, змінюються і припиняються у процесі  

фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування. Остання 

становить собою діяльність відповідних суб’єктів (органів держави  і 

територіальних громад) по мобілізації, розподілу і використанню коштів 

публічних фондів. «Саме в процесі здійснення фінансової діяльності 

виникають відносини, що підлягають регулюванню нормами фінансового 

права, тобто фінансово-правові відносини», – пише К. В. Афоніна. Далі вона 

констатує: «таким чином, фінансова діяльність держави і муніципальних 

утворень є сферою виникнення і розвитку фінансових правовідносин і, у 

свою чергу, реалізується через подібні відносини. Тісний взаємозв'язок 

зазначених понять обумовлює доцільність вивчення фінансово-правових 

відносин і пов'язаних з ними категорій виходячи з особливостей фінансової 

діяльності держави і муніципальних утворень» [16, с. 38, 39] 2. Отже, логічно 

припустити, що фінансово-правовому регулюванню підлягають саме 

відносини стосовно мобілізації, розподілу і використанню коштів публічних 

фондів і такі відносини ми можемо називати фінансовими правовідносинами. 

                                                           
1 [41] Васильев А. М. Правовые категории: методологические аспекты разработки системы категорий теории 

права / А.М. Васильев. – М.: Юрид. лит., 1976. – С. 143. 
2 [16] Афонина Е .В. Объекты бюджетных правоотношений: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. / 

Е. В. Афонина. – Саратов, 2016. – С. 38, 39. 
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До цього додамо міркування О.А. Пилипенка, який зазначає, що «категорія 

«фінансова діяльність держави» є в даний час загальновизнаною і 

застосовується в науці фінансового права як одна з основних категорій в 

контексті визначення через неї і фінансових відносин, і предмета 

фінансового права,  і фінансового права як самостійної галузі права». Такий 

висновок вчений робить, аналізуючи погляди М.В. Карасьової, Т.С. Бойко, 

С.К. Лещенко і О.Ю. Грачової, які пишуть, що «до фінансових відносин, що є 

складовою частиною змісту фінансової діяльності держави і муніципальних 

утворень, відносяться грошові відносини, які виникають на стадії розподілу 

суспільного продукту»; «предметом фінансового права є суспільні відносини, 

які виникають в процесі фінансової діяльності держави ... »; « фінансове 

право є сукупність юридичних норм, що регулюють суспільні відносини, що 

виникають в процесі фінансової діяльності держави для забезпечення 

безперебійного здійснення його завдань і функцій в кожен даний період 

часу» [223, с.302; 108, с. 29; 32, с. 34; 362, с. 22] 1.  

До речі, названі вчені не єдині у своїх позиціях. Саме такий висновок 

можна зробити, дослідивши численну монографічну і навчальну фінансово-

правову літературу. Наприклад, О.О. Дмитрик пише: «фінансові 

правовідносини виникають, розвиваються і припиняються у сфері фінансової 

діяльності держави, що являє собою врегульований нормами права 

планомірний процес мобілізації, розподілу, перерозподілу і використання 

централізованих і децентралізованих фондів коштів з метою виконання 

завдань функцій державою» [74, с. 25] 2.  Е. С. Дмитренко, в розвиток позиції, 

стверджує, що фінансове право регулює суспільні відносини, які виникають у 

процесі фінансової діяльності, тобто відносини з планомірного утворення, 

розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів 

                                                           
1 [223;108; 32; 362] Пилипенко А.А.  Финансовая деятельность государства: научно-модификационные 

аспекты познания / А.А. Пилипенко // Університетські наукові записки. – 2007. – № 2 (22). – С. 302;  Карасева 

М. В. Финансовое правоотношение. монография / М.В. Карасева. — М.: Норма, 2001. — С. 29; Бойко Т. С., 

Лещенко С. К. Финансовое право: учеб. пособие. — Мн., 2006. –  С. 34; Финансовое право: учебник / под ред. 

Е. Ю. Грачевой, Г. П. Толстопятенко. — М., 2003. — С. 22. 
2 [74] Дмитрик О.А. Содержание и классификация финансовых правоотношений: монография / под ред. 

Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2004. – С. 25.  
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коштів державою, органами місцевого самоврядування для реалізації їх 

завдань і функцій. Ці розподільчі та перерозподільчі суспільні відносини і 

складають предмет правового регулювання фінансового права [73, с. 86]1. 

О.П. Орлюк стверджує, що предметом фінансового права є «суспільні 

відносини, що виникають, змінюються та припиняються  у сфері публічної 

фінансової діяльності». Останню вчена визначає як «планова і систематична 

діяльність держави і органів місцевого самоврядування у сфері мобілізації, 

розподілу, перерозподілу й використання публічних фондів коштів із метою 

виконання покладених на них завдань і функцій та задоволення публічного 

інтересу» [203, с. ] 2. Окрім того, вчені, характеризуючи фінансову діяльність 

держави, підкреслюють, що її об’єктом є фінанси або публічні фінанси  [109, 

с.  25, 26] 3.   

Безумовно, з’ясування сутності однієї з ключових категорій фінансової 

науки, якою є фінансова діяльність, неможливе без встановлення ознак, які її 

визначають. Наприклад, Л.М. Касьяненко до їх числа відносить такі: а) 

обов’язкова участь держави і муніципальних утворень в особі їх 

компетентних органів; б) спрямованість на прийняття юридично значимих 

рішень завдяки реалізації державою правотворчої функції; в) оформлення 

прийнятого юридично значимого рішення у відповідних нормативно-

правових актах, що мають офіційний і обов’язковий характер; г) юридичне 

значення її результатів не тільки для публічних суб’єктів (держави і 

муніципальних утворень), а й для інших суб’єктів фінансового права; д) 

здійснення з метою оптимізації та ефективності отримання юридично 

значущих результатів у строго встановленому порядку, тобто безпосередньо 

акумулювання, розподілу і використання державних і муніципальних фондів 

грошових коштів е) фінансова діяльність має міжгалузевий характер, 

                                                           
1 [73] Дмитренко Е.С. Фінансове право України: Загальна частина: навчальний посібник / Е.С. Дмитренко. – 

Київ: Алерта, КНТ, 2006. – С. 86. 
2 [203] Орлюк О.П. Фінансове право: Академічний курс: підручник / О.П. Орлюк. – Київ: Юрінком інтер, 

2010. – С. 45, 46, 90. 
3 [109]  Карасева М.В. К вопросу о предмете фінансового права в Российской Федерации / М.В. Карасева // 

Проблеми фінансового права: міжнар. наук. конф. – Чернівці, 1996. – Вип.1. – С. 25 – 28. 
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оскільки акумуляція, розподіл і використання фінансових ресурсів стосується 

усіх галузей та сфер державного управління; під час фінансової діяльності 

здійснюється контроль за роботою державних органів, органів місцевого 

самоврядування, а також підприємств, установ, організацій незалежно від 

галузевої належності; є) здійснюється у межах точно визначеного часу 

(місяця, кварталу, року); ж) ця діяльність повинна бути обов’язково 

плановою, тобто такою, що базується на фінансовому плані: видатки 

держави, органів місцевого самоврядування протягом року можуть бути 

здійснені тільки у межах планових асигнувань; доходи повинні надходити до 

фондів коштів у визначені та встановлені відповідним фінансовим планом 

терміни, від визначених платників, у визначених обсягах [110, с. 120 – 121] 1. 

В цілому погоджуючись із таким підходом щодо подібної систематизації 

ознак категорії «фінансова діяльність держави», вважаємо за необхідне 

зробити такі зауваження.  

По-перше, навряд чи властивістю фінансової діяльності держави має 

бути «спрямованість на прийняття юридично значимих рішень завдяки 

реалізації державою правотворчої функції». Беззаперечно, що виокремлення 

мети такої діяльності має важливе значення. Тим більше, що з 

методологічної точки зору саме праксіологічний підхід, що припускає  

простежити взаємозв’язок цілеспрямованості, предметності й змісту при 

визначенні публічної фінансової діяльності, є найоптимальнішим, адже 

дозволяє її розглянути як відповідну систему [108, с. 8, 9]2. Однак, за підходу,  

запропонованого Л.М. Касьяненко, ми маємо констатувати ідентичність 

фінансової діяльності держави і правотворчої діяльності держави. Є 

безумовно очевидним, що йдеться про різні сфери соціальної дійсності, тож 

                                                           
1 [110] Касьяненко Л.М. Плануваня як складова фінансово-правового процесу / Л.М. Касьяненко // Науковий 

вісник Національного університету ДПС України. – 2010. – № 3 (50). – С. 120-121. 
2 Показово, що розгляд фінансової діяльності держави  з урахуванням праксіологічного підходу 

започаткувала М.В.  Карасьова [108]. Вчена писала: «Праксіологічна теорія – це теорія системності 

соціальної діяльності, що дозволяє нам досліджувати фінансову діяльність держави і муніципальних 

утворень з урахуванням системоутворюючих її елементів: мети діяльності, суб’єктів, об’єктів, засобів, форм 

та ін.» // Карасева М.В.  Финансовое правоотношение: монография / Карасева М.В. – М.: Норма, 2001. – С. 

8, 9. 
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ототожнювати їх навряд чи можливо. З огляду на це доречно навести слушне 

зауваження О.О. Дмитрик про те, що «не у перебігу фінансової діяльності 

ухвалюються відповідні нормативно-правові акти, а для належного 

здійснення такої діяльності відбувається регламентування правом 

відповідних відносин» [75, с. 40]1. Що стосується мети фінансової діяльності, 

то зауважимо, що вчені-фінансисти по-різному підходять до її визначення, 

розуміючи її як «реалізацію завдань та функцій суб’єктів, які її провадять;, і 

як «виконання державою покладених на неї завдань», і як «забезпечення 

безперебійного функціонування держави і муніципальних утворень на тому 

чи іншому етапі економічного розвитку», і як «задоволення публічного 

інтересу». Але характеристика спрямованості такої діяльності вкрай важлива, 

від цього залежить її зміст і результативність. Особливої актуальності даний 

аспект набуває у контексті необхідності знаходження балансу між 

приватними і публічними інтересами у фінансово-правовому регулюванні, на 

розгляді якого зупинимося у наступних підрозділах нашої роботи.  

По-друге, юридично значимі рішення можуть прийматися не лише при 

реалізації державою правотворчої функції, тобто при прийнятті відповідних 

нормативно-правових актів. Потрібно пам’ятати і про прийняття 

індивідуальних правових актів – їх важливість не менша. Як приклад можна 

назвати прийняття податкового повідомлення-рішення відповідно до ст. 58 

Податкового кодексу України.  Податкове повідомлення-рішення – письмове 

повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника 

податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим 

органом ,у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими 

актами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, або 

внести відповідні зміни до податкової звітності  [228] 2. 

                                                           
1 [75] Дмитрик О.О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи розвитку: монографія / 

О.О. Дмитрик. – Харків: Віровець А.П. Апостроф, 2010. – С. 40. 
2 [228] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14. – № 15-16. – № 

17. – Ст. 112. 
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По-третє, такий підхід певною мірою корелюється із тим, що більшість 

вчених (у тому числі й Л.М. Касьяненко) суб’єктами фінансової діяльності 

називають лише державу, органи державної влади і місцевого 

самоврядування. У той же час очевидно, що в реалізації таких відносин 

беруть участь й інші суб’єкти: платники податків, податкові агенти, агенти 

валютного контролю, бюджетні установи, одержувачі бюджетних коштів та 

ін. Звісно, владні рішення виходять саме від органів держави і місцевих 

органів, проте невілювати значення інших суб’єктів у провадженні 

фінансової діяльності – це хибний шлях. Характерно, що не лише 

Л.М. Касьяненко так міркує. Наприклад, розглядаючи позначене питання, 

Г.В. Россіхіна акцентує увагу на тому, що «сутність фінансово-правового 

регулювання полягає в упорядкуванні суспільних відносин у сфері 

фінансової діяльності держави, встановленні за допомогою норм фінансового 

права юридичних прав і обов’язків учасників цих відносин. Саме нормами 

фінансового права визначається, якою повинна бути ( або може бути) 

поведінка суб’єктів (учасників) фінансових правовідносин» [311, с. 78 ] 1. За 

такого підходу суб’єкти фінансової діяльності чітко не вказуються. 

Характерно, що С.В. Запольський трактує фінансову діяльність 

держави як публічну сторону державного й майнового управління, пов’язану 

зі створенням нових, скасуванням існуючих, реконструкцією й 

удосконаленням застосовуваних фінансових інститутів. Таким чином, сфера 

фінансової діяльності держави пов’язана з публічно-правовим моделюванням 

фінансових відносин і не включає в себе безпосереднє регулювання 

майнових відносин фінансово-правовими засобами [92, с.30]2. Як бачимо, 

таке розуміння фінансової діяльності держави також обмежується 

правотворчою діяльністю, що пов’язана з функціонуванням публічних 

фінансових інститутів.  

                                                           
1 [311] Россіхіна Г.В. Застосування фінансово-правових норм: монографія / Г.В. Россіхіна. – Харків: 

«Цифрова друкарня № 1», 2013. – С. 78. 
2 [92] Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории фінансового права / С.В. Запольский. – М.: РАП, 

Эксмо. – 2008. – С. 30. 
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Поряд із тим протягом останнього десятиліття правники намагалися 

відійти від наведеного підходу, який став традиційним. Приміром, 

О.М. Ашмаріна стверджує, що фінансова діяльність держави становить 

організаційну діяльність компетентних органів держави і муніципальних 

утворень з питань утворення, розподілу та використання централізованих 

грошових фондів, а також створення оптимальних умов, що спонукають у 

потрібному для держави напрямку до утворення, розподілу та використання 

децентралізованих грошових фондів з метою забезпечення безперебійного 

функціонування держави і муніципальних утворень на тому чи іншому етапі 

економічного розвитку [17, с. 87, 88] 1. Подібної думки додержується 

О.А. Пилипенко, який проводячи співвідношення «централізованих і 

децентралізованих фінансів у контексті їх імперативно-примусового й 

оптимально-спонукального зіставлення в рамках фінансового права», 

фінансову діяльність держави визначає як «публічну діяльність відповідних 

державних органів щодо створення, розподілу та використання 

централізованих грошових фондів і створення оптимально-спонукальних 

умов для створення, розподілу і використання децентралізованих грошових 

фондів в контексті виконання державою покладених на неї завдань [223, с. 

307]2.  

Повертаючись до висновку О.М.  Ашмаріної, висловимо припущення, 

що вчена зробила його, намагаючись віднайти оптимальне поєднання у 

фінансово-правовому регулюванні приватних і публічних інтересів. Нам 

імпонує вказівка на організаційний характер такої діяльності, оскільки 

організаційний аспект передує всім іншим. Не випадково деякі правники 

наголошували, що у фінансових правовідносинах головну роль відіграє 

організаційний момент, і як приклад посилались на встановлення форм 

акумуляції коштів, порядок їх розподілу, компетенції органів держави, що 

                                                           
1 [17] Ашмарина Е. М. Финансовая деятельность современного государства / Е.М. Ашмарина // Государство и 

право. — 2004. — № 3. – С. 87-88. 
2 [223] Пилипенко А.А.  Финансовая деятельность государства: научно-модификационные аспекты познания 

/ А.А. Пилипенко // Університетські наукові записки. – 2007. – № 2 (22). – С. 307. 
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ведуть фінансову роботу, тощо [376, с. 197; 61, с. 29, 30]1. Однак лише 

організацією така діяльність не обмежується.  До того ж потребує певного 

пояснення вищезазначене твердження автора про «створення умов, що 

спонукають в потрібному для держави напрямку до утворення, розподілу та 

використання децентралізованих грошових фондів», оскільки залишилось 

осторонь питання стосовно того, на кого чиниться спонукальний вплив. З 

огляду на це такий підхід в цілому нами не може бути підтриманий.  

О.І. Худяков, хоч і пов’язує фінанси як економічну категорію з 

фінансовою діяльністю, останню визначає як «… діяльність держави в 

цілому або  в особі уповноважених на те органів по утворенню грошової 

інфраструктури і по забезпеченню її належного функціонування, а також по 

формуванню, розподілу та організації використання державних грошових 

фондів» [388, с. 7, 8] 2. Аналізуючи наведену позицію, висловимо певні 

зауваження. По-перше, навряд чи можливо погодитися з підходом науковця 

до окреслення  складу суб’єктів, які беруть участь у фінансовій діяльності. 

Йдеться, передусім, про «державу в цілому». Очевидно, що держава у будь-

яких відносинах і у фінансових, зокрема, реалізує свої повноваження через 

відповідні органи – сама держава без останніх не здатна брати участь у 

відповідних відносинах.  По-друге, сумнівним видається акцент на тому, що 

така діяльність спрямована на організацію саме використання. Організаційні 

аспекти властиві не лише відносинам з використання коштів публічних 

фондів, адже організація як така притаманна й формуванню, розподілу. Ще 

раз підкреслимо, що у фінансових правовідносинах організаційний момент 

має суттєве значення [376, с. 197; 61, с. 29, 30].3 По-третє, досить умовно у 

                                                           
1 [376; 61] Халфина Р.О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права // Вопросы 

советскового административного и фининансового права. – Москва: Изд-во АН СССР, 1952. – С. 197. 

Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе 

/ В.М. Горшенев. – М.: Юрид. лит., 1972. – С. 29, 30. 
2 Див.: [388] Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан: (общая часть): учебник / А.И. Худяков. 

– Алматы: Каржы-каражат, 1995. –  С. 7, 8. 
3 [376; 61] Халфина Р.О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права / Р.О. Халфина // 

Вопросы советского административного и финининсового права. – М.: Изд-во АН СССР, 1952. – С. 197. 

Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе 

/ В.М. Горшенев. – М.: Юрид. лит., 1972. – С. 29, 3.  
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наведеному контексті можна використовувати термінологічне сполучення 

«грошова інфраструктура», оскільки «загальний зміст поняття 

«інфраструктура» передбачає виділення конструкції, яка забезпечила б 

існування грошей, та й грошової системи взагалі. Що ж мається на увазі – 

сукупність органів, які обслуговують грошовий обіг чи сукупність елементів 

грошової системи – із такого визначення не ясно» [156, с. 36]1. 

З’ясовуючи зміст фінансової діяльності, О.А. Лукашев підкреслює її 

правовий аспект, який передбачає погляд на неї як на врегульовану 

правовими нормами діяльність. Така діяльність виражає формування, 

розподіл і використання централізованих і децентралізованих грошових 

фондів для забезпечення певної мети. Такою метою є фінансування функцій 

держави, соціально-економічних завдань, управління, обороноздатності, 

діяльності державних органів. Фінансова діяльність гарантує надходження 

коштів до відповідних галузей суспільного виробництва [156, с. 33].2  

О.О. Пономарчук пропонує визначати фінансову діяльність держави як 

складову (елемент) публічних фінансів як специфічних економічних 

відносин, що характеризує поведінку одного з провідних учасників 

фінансових відносин – держави в особі органів управління [235, с.204]3. 

Важко з цим погодитись. Справа в тому, що фінанси виступають об’єктом 

фінансової діяльності держави. При цьому фінансова діяльність повинна 

спрямовуватись на задоволення публічного інтересу. Окрім того, за яким 

критерієм правник надає державі як суб’єкту відносин провідний характер і 

які ще суб’єкти можуть бути провідними, в чому зміст провідного характеру 

– це ті питання, на які О.О. Пономарчук не відповідає. 

Певні нюанси спостерігаємо в міркуваннях щодо цієї категорії інших 

вчених. Так, Р.І. Фрич пише: «фінансова діяльність держави та органів 

                                                           
1 [156] Лукашев О.А. Теоретичні проблеми системи фінансового права: монографія / О.А. Лукашев. – 

Харків: Право, 2010. – С.  36. 
2 [156] Лукашев О.А. Теоретичні проблеми системи фінансового права: монографія / О.А. Лукашев. – 

Харків: Право, 2010. – С. 33. 
3 [235] Пономарчук О.О. Сучасний зміст категорії «фінансова діяльність держави» / О.О. Пономарчук // 

Проблеми законності. – 2010. – № 111. – С. 204. 
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місцевого самоврядування складається з власне фінансових і нефінансових (з 

економічного погляду) відносин. Фінансові відносини, що становлять зміст 

фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування, 

безпосередньо визначені економікою й самі є різновидом економічних 

відносин, а точніше, тією частиною економічних відносин, яка має вартісну 

форму. До цих відносин належать: відносини зі сплати податків, зборів до 

бюджету й позабюджетних фондів; відносини щодо отримання бюджетних 

коштів тощо. Що стосується інших відносин, які виникають у процесі 

фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування 

(відносини із контролю за використанням фінансових ресурсів, з 

встановлення форм мобілізації грошових коштів), то вони визначені станом 

економіки та спрямовані на те, щоб відрегулювати в потрібному режимі 

фінансові відносини. На них припадає все навантаження з підтримки в ході 

фінансової діяльності держави фінансових відносин у режимі економічної 

ситуації. Так, представницький орган влади затверджує бюджет, закладаючи 

ті нормативи, які тією чи іншою мірою сформують відносини різних 

суб’єктів з бюджетом у майбутньому фінансовому році з урахуванням 

сучасних вимог економіки» [374, с. 30, 31]1 . М.І. Дамірчиєв акцентує увагу 

на тому, що «характеристика фінансової діяльності може здійснюватися в 

декількох аспектах: як певний узагальнений механізм, який охоплює всі види 

діяльності, які пов`язані з рухом грошей, коштів та інших об`єктів, які ми 

відносимо до узагальненої категорії «фінансові ресурси»; як конструкції, які 

забезпечують обіг коштів юридичних або фізичних осіб під впливом засобів 

приватного права; як сукупність засобів забезпечення та організації руху 

коштів відповідних адміністративно-територіальних утворень (держави та її 

внутрішніх складових)» [67]2. Як убачається, наведені підходи не є 

досконалими. Дійсно, можна говорить про фінансову діяльність у контексті її 

                                                           
1 [ 374] Фрич Р.І. Бюджетні установи як суб’єкти фінансового права України: дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.07 / Р.І Фріч. – Запоріжжя 2013. – С. 30, 31 . 
2 [67] Дамірчиєв М.І. До питання щодо родових понять при регулюванні  публічної фінансової діяльності (на 

прикладі законодавства України та Азербайджанської Республіки)  / М.І. Дамірчиєв // Вісник  Національної 

академії правових наук України. –  2013. – № 4 (75). –  С. 96. 
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розгляду як певного механізму, за якого така діяльність може визначатися з 

урахуванням і виходячи із особливостей фінансових правовідносин. 

Водночас сумнівним є підхід, за якого фінансова діяльність розглядається як 

конструкції, як сукупність засобів забезпечення та організації руху коштів 

відповідних адміністративно-територіальних утворень. Такий погляд 

неминуче вимагає вказівки на те, що це за конструкції та про які засоби 

йдеться. Вбачається, логічним, а також найбільш результативним є розгляд 

публічної фінансової діяльності з позицій праксеології. Саме 

праксеологічний підхід з методологічної точки зору є найприйнятнішим, 

оскільки дозволяє дослідити норми, принципи, структуру й закономірності 

організації ефективної публічної фінансової діяльності, чим забезпечується, у 

тому числі, й виявлення чинників та умов, що дають змогу підвищити 

ефективність такої діяльності; органічне поєднання теорії і практичних дій 

суб’єктів діяльності; практична успішність [98, с. 7; 230, с. 150].1 Як слушно 

підкреслено науковцями, праксеологічний підхід у теоретичному мисленні і 

практичних діях виступає як парадигма, яка може бути застосована в будь-

яких сферах діяльності, наприклад, в економічній теорії і практиці. Розробка 

саме такої парадигми якраз і необхідна для розуміння перспективи стійкого 

розвитку людства перед лицем глобальних проблем сучасності [162, с. 180; 

384 ] 2. Безсумнівно, що праксеологія «займається» цілеспрямованою 

діяльністю, тобто такою, що орієнтована на результат [276; 206] 3, що, у свою 

                                                           
1 [98; 230] Зуев П.В. Праксеологичекий подход к решению проблемы повышения эффективности обучения / 

П.В.Зуев // Педагогическое образование и наука. – 2008. – №3. – С. 7–15; Поліщук В.А. Праксеологічний 

підхід як інноваційна основа вдосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних працівників / 

В.А. Поліщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету . – 2014. – Вип. 32. – С. 148-

150 [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN

=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvuuped_2014_32_55 
2 [162; 384] Льовкіна О. Праксеологічний підхід до осмислення людської діяльності / 

О. Льовкіна[Електронний ресурс]  // Людина і світ: способи та аспекти взаємовпливів: тези міжнародної 

наукової конференції “ХХІV Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської 

школи К. Твардовського“, 10–11 лютого 2012 року, Львів . – Львів : Ліга-Прес, 2012. – С. 178–180. – Режим 

доступу:  http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/27932;  Хохуляк В.В. Методологія науки фінансового права: 

праксеологічний аспект / В.В. Хохуляк // [Електронний ресурс] . – Режим доступу:  

http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4758/1/2010_24.pdf 
3 [276; 206] Пщоловский Т. Принципы современной деятельности (введение в праксеологию) / Т. 

Пщоловский ; пер. с польск. – Київ, 1993. – 271 с.; Панасенко А.А. Возможности праксеологии в банковской 

сфере  / А.А.Панасенко // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 1-2. – С.  52-54. 

http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/27932
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чергу, потребує визначення мети (спрямування), певних умов такої 

діяльності, а також відповідних засобів (методів), за допомогою яких вона 

реалізується [134] 1. Таким чином, вважаємо, що саме його застосування 

дозволяє проводити функціональний аналіз публічної фінансової діяльності, 

виявляти причини її ефективності або неефективності, окреслити  потенційні 

можливості з метою орієнтації її на максимальну ефективність. Цим 

забезпечується перехід від характеристики публічної фінансової діяльності 

як абстрактної  категорії до її реального (практичного) змісту. Від того, 

наскільки ефективною буде публічна фінансова діяльність, залежить як стан 

економіки держави, так і добробут кожного громадянина. Керуючись цим, 

переконані, що публічна фінансова діяльність має визначатися з позицій 

поставленої мети; прогнозування результатів діяльності; планування певних 

дій; реалізації; аналізу, співставлення, порівняння мети і результатів 

(провадження звітності).  

Так, мета публічної фінансової діяльність має визначатися передусім у 

відповідних стратегіях розвитку певних сфер. Наприклад, постановою від 6 

серпня 2014 р. № 385 Кабінетом Міністрів України затверджено Державну 

стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року, у якій окреслено 

цілі державної регіональної політики й основні завдання центральних та 

місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, 

спрямовані на досягнення зазначених цілей, а також передбачено 

узгодженість державної регіональної політики з іншими державними 

політиками, які спрямовані на територіальний розвиток [69] 2. Ще раніше, 1 

серпня 2003 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Стратегію 

розвитку системи управління державними фінансами, метою якої стало 

визначення основних проблем розвитку складових системи управління 

державними фінансами і шляхів їх розв’язання в рамках комплексного 

                                                           
1 [134] Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе: пер. с польск. – М.: Экономика, 1975. – 271 с 
2 [69] Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року: пост. Кабінету Міністрів України 

від 6 серпня 2014 р. № 385 // [Електронний ресурс] . – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF 
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підходу, необхідного для побудови ефективної системи управління 

державними фінансами [342] 1. Окрім того, якщо розглядати інший рівень 

реалізації фінансової діяльності, то логічно припустити, що мета може 

стосуватися й безпосередньо певного суб’єкта. Це дозволяє говорити про 

складення бюджетних запитів документів, підготовлених головними 

розпорядниками бюджетних коштів, що містять пропозиції з відповідним 

обґрунтуванням обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності 

на наступні бюджетні періоди.  

Якщо говорити про прогнозування результатів публічної фінансової 

діяльності, то доречно зробити посилання на ст. 21 Бюджетного кодексу 

України, в якій йдеться про складання прогнозу бюджету на наступні за 

плановим два бюджетні періоди. Зокрема, Міністерство фінансів України на 

підставі даних Міністерства економічного розвитку, Національного банку 

України, а також головних розпорядників коштів державного бюджету 

складає прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два 

бюджетні періоди, який ґрунтується на щорічному посланні Президента 

України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище 

України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та 

програмних документах економічного та соціального розвитку, державних 

цільових програмах. Прогноз включає такі індикативні прогнозні показники: 

основних макропоказників економічного і соціального розвитку України; 

зведеного бюджету України за основними видами доходів, фінансування, 

видатків і кредитування;  державного бюджету за основними видами доходів, 

фінансування, видатків і кредитування;  державного боргу та гарантованого 

державою боргу, що визначаються з урахуванням стратегії управління 

державним боргом; за бюджетними програмами, які забезпечують протягом 

декількох років виконання інвестиційних проектів, у тому числі тих, що 

здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних 

                                                           
1[342] Стратегія розвитку системи управління державними фінансами: розпорядження  Кабінету Міністрів 

України від 1 серпня 2013 р. № 774-р. [Електронний ресурс]  – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-%D1%80 
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держав, банків і міжнародних фінансових організацій; взаємовідносин 

державного бюджету з місцевими бюджетами. 

Окрім того, потрібно пам’ятати про планування певних дій при 

провадженні публічної фінансової діяльності. І відбивається це, перш за все, 

в Основних напрямах бюджетної політики на бюджетний рік,  а також законі 

про Державний бюджет України на відповідний рік. Що стосується 

безпосередньої реалізації, то тут доречно послатися на процес виконання 

бюджету,  за яким логічно слідує аналіз, співставлення, порівняння мети і тих 

результатів, що були досягнуті. 

Доволі креативним і таким, що заслуговує підтримки, є позиція 

Д.В. Вінницького. Вчений критично осмислює концепцію фінансової 

діяльності держави як базової фінансово-правової категорії. Правник на 

порядок денний ставить декілька вкрай важливих питань: (1) наскільки 

розглядуване поняття як наукова абстракція відображає реальні явища і 

процеси суспільного життя, що ним позначаються; (2) чи вірно визначено 

логічні і функціональні відносини цієї категорії з іншими фінансово-

правовими категоріями; (3) яке практичне значення фінансової діяльності 

держави [46, с. 65]. Розмірковуючи над їх вирішенням він зазначає, що 

«фінансова діяльність в усталеному значенні не може розглядатися як базова 

категорія. Це поняття з юридичної точки  має значення лише тією мірою, 

якою визначається правом як міра дозволених чи встановлених правом дій 

вказаних суб’єктів, здійснення якої забезпечується юридичними правами і 

обов’язками тих осіб, чиїх інтересів вона може стосуватися» [46, с. 70]. Далі 

вчений підкреслює, що «поняття фінансової діяльності держави завжди 

виступає як підпорядковане категорії фінансових правовідносин і 

характеризує дії одного із їх учасників [46, с. 71, 72]. Окрім того, 

Д.В. Вінницький у конструкції «фінансова діяльність – фінансові 

правовідносини» вбачає логічні суперечності, які на його думку, полягають у 

тому, що фінансові правовідносини «породжуються явищем (фінансовою 

діяльністю держави), зміст якого воно водночас і становить». При цьому, 
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уточнює вчений, залишається незрозумілим, чим різниться фінансова 

діяльність, одягнена в правову форму, від фінансових правовідносин, які 

також є відносинами в певній правовій формі. У чому відмінності цих двох 

«правових форм» [46, с. 74] 1. 

Цілком поділяємо точку зору Д.В. Вінницького. Вважаємо, що, 

визначаючи природу фінансових правовідносин, сучасний науковець має  

відійти від традиційного підходу і відмовитися від указівки на те, що 

фінансові правовідносини виникають у сфері фінансової діяльності. Це 

пов’язано із тим, що за такого підходу, міркуючи далі, і визнаючи, що 

фінансова діяльність, як і будь-яка діяльність взагалі, становить собою певні 

відносини, ми маємо резюмувати, що фінансові правовідносини виникають, 

змінюються і припиняються у сфері відносин. Більше того, певним 

підтвердженням необхідності відмови від традиційного підходу, що був 

продукований за радянських часів, можна вважати той факт, що фінансово-

правовою наукою радянської доби, на жаль, було втрачено поступ у 

дослідженнях науковців, які досліджували фінансові відносини до революції. 

Наприклад, ще в 1752 – 1775 роках Іоганн Генріх Готліб фон Юсті у 

своїх працях «Державне господарство», «Система фінансів», «Детальні 

роздуми про податки і збори» починає застосовувати таке поняття як  

«державне господарство». При цьому він називає критерії для диференціації 

фінансів на державні й приватні, а також визначає основні правила 

управління державними фінансами. До них він відносить такі: а) не слід 

використовувати на покриття витрат власне майно, щоб не зменшити 

майбутні доходи; б) основою податків має бути справедлива рівність; в) при 

встановленні податків слід враховувати природу і стан держави; г) податки 

не повинні давати підстав для обману; д) витрати повинні здійснюватись 

виключно з метою задоволення потреб і достатку держави [383, c. 88]2. 

                                                           
1  [46] Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики: монография / 

Д.В.Винницкий. – СПБ: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2003. – С. 74.  
2 [383] Хохуляк В.В.  Наука фінансового права: проблеми становлення та розвитку :  дис. ... д-ра юрид. наук 

: 12.00.07, 12.00.01 . – Київ, 2015. – С. 88. 
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Показово, що наведений підхід бв підтриманий й розвинений іншими 

науковцями, зокрема, М.М. Алексєєнком, С.І. Іловайським, Д.Д. Львовим, як, 

вивчаючи фінанси (фінансове право), безумовно не оминули увагою і таке 

поняття, як державне господарство [9, с. 9; 100, с. 5, 6; 149, с. 5; 161, с. 2]1. 

Так, С. І. Іловайський зазначав, що «поняття державного господарства не 

збігається з поняттям фінансового господарства: останнє ширше першого». 

Фінансовим господарством, на погляд вченого, є таке «публічне 

господарство», до якого включаються не лише «господарство держави і 

підлеглих йому суспільних спілок (земства, міста і громади)», але і «ринкові 

інституції різного роду». Показово, що правник слушно резюмував:  «як з 

податей виникають податки, з княжої скарбниці - державний бюджет, з 

лихварства - банківська система, так і з примітивних фінансів створюються 

фінанси правові, побудовані на розвиненому юридичному механізмі, 

почерпнути і запозиченому з інструментарію інших галузей права» [100, с. 

368, 369] 2. І.Х. Озеров писав, що фінансова наука вивчає фінансове 

господарство – сукупність відносин, які виникають на ґрунті отримування 

союзами публічного характеру матеріальних засобів. Вона вивчає ті способи, 

за допомогою яких дані союзи здобувають для себе необхідні кошти і як ці 

способи відображаються на інших аспектах соціального життя; чому в одну 

епоху превалюють одні способи, а в іншу – інші. На думку вченого, питання 

фінансового господарства є «питаннями про живлення союзів публічного 

характеру: як вони отримують кошти, як ці кошти розтікаються по всьому 

тілі, як вони перетворюються в послуги, корисні для держави, які інтереси 

при цьому здійснюють свій вплив» [196, с. 3]3.  

                                                           
1 [9; 100; 149; 161] Алексеенко М.М. Конспект финансового права. Теория. – Харьков: Литогр. А.И. 

Степанова, 1894. – С. 9; Иловайский С.И. Учебник финансового права / под ред. Н.Т. Яснопольского. – Вып. 

1. – Одесса: Тип. Л.С. Шутака, 1912. – С. 5, 6; Лебедев В.А. Финансовое право: курс лекций. – Спб.: Тип. 

А.М. Вольфа, 1882. – С. 5; Львов Д. Курс финансового права: учебник. – Казань: Типогр. Император. ун-та, 

1887. – С. 2. 
2 [100] Иловайский С. И. Учебник финансового права. — Одесса, 1899. — С. 367, 368-369. 
3  [196] Озеров И.Х. О приемах изучения финансовой науки / И.Х. Озеров. – М.: Типо-лит. т-ва И. Н. 

Кушнерев и Ко, 1903. – 30 с. 
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Разом із тим, висловлювались й інші погляди. Так, В.О. Лебедєв 

стверджував: «Взагалі, всі засоби, якими держава може володіти для 

реалізації своїх цілей, незалежно від того, чи ці засоби містяться у приватних 

коштах громадян, чи у речових матеріалах, капіталах, грошових зборах тощо 

– усі вони повинні називатися фінансами. Господарська діяльність держави, 

спрямована на набуття матеріальних засобів, становить фінансове 

господарство. Правила фінансового господарства, втілені у законодавчі 

норми, є фінансовим законодавством або фінансовим правом. Теоретичне 

дослідження всіх цих основних понять, тобто фінансів, фінансового 

господарства і фінансового права, становить фінансову науку» [149, с. 36]1. 

Таким чином В.О. Лебедєв не розмежовував приватні фінанси від публічних. 

Близьким йому був погляд Є.Н. Берендтса, який указував на існування в 

складі державного господарства провінційного – окружного, губернського, 

повітового, міського, общинного, з яких кожне має на меті добування 

речовинних благ для окремих, більш-менш, великих частин держави. Учений 

відзначав, що немає різниці в тому, у чиїх руках знаходиться ведіння цього 

обмеженого обсягом суспільного господарства – в руках органів влади чи в 

руках групи осіб, які діють за повноваженнями членів цього підлеглого 

місцевого спілкування [28, c. 5] 2. Наведені міркування ще раз підкреслюють 

складність розглядуваного питання й необхідність його вирішення. 

Не зменшуючи значення здобутків радянських учених-фінансистів, ще 

раз відмітимо, що ті підходи, які вони започаткували і які згодом в Україні 

стали традиційними, потребують оновлення з урахуванням умов сьогодення. 

«Ринкові зміни в економічному базисі суспільства породжують достатньо 

міцні імпульси, під впливом яких (можливо, не так швидко, як хотілося) 

відбувається переворот у світогляді теоретиків фінансового права» [121, c. 

84] 3 Вважаємо, що категорію «фінансова діяльність» у межах фінансового 

                                                           
1 [149] Лебедев В.А. Финансовое право. Т. 1 / В.А. Лебедев. – СПб.: Типо-лит. А.М. Вольфа, 1882. –C. 36.  
2 [28]  Берендтсъ Э.Н. Русское финансовое право: Лекции. – СПб.: Тип. СПб. одиноч. тюрьмы, 1914. – С. 5. 
3 [121] Ковальчук А.Т. Финансовое право в рыночных системах (теоретическое исследование в 

практическом контексте) / А.Т. Ковальчук. – Киев: Парламент. изд-во, 2008. – С. 84. 
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права слід розглядати не як вихідну, а, скоріше, підсумкову. Йдеться про те, 

що вона має становити собою певний підсумок при  формуванні поняття й 

визначенні особливостей фінансових правовідносин. Це одна з магістральних 

ідей нашої роботи. 

Сьогодні, як ніколи, виразно виявляється залежність публічної 

фінансової діяльності від змісту відповідного її правового забезпечення. 

Проблема недостатньої правової урегульованості публічної фінансової 

діяльності ставить на порядок денний низку питань. Маємо на увазі, 

передусім, відсутність єдиної мети, спрямованості при провадженні 

фінансової діяльності. У цьому контексті можна згадати про відсутність і 

єдиного, базового нормативно-правого акта, в якому було б визначено 

принципи, спрямованість та інші основні положення стосовно фінансової 

діяльності. До речі, сьогодні відсутні програмні документи, які б визначали ті 

напрямки, за якими мали б відбуватися певні зрушення. Це, у свою чергу, 

продукує різноспрямованість правового регулювання фінансових відносин і, 

як наслідок, нечіткість формулювань фінансово-правових норм, а також  

зумовлює неоднозначність тлумачення фінансово-правових норм, 

неузгодженість (по вертикалі і по горизонталі) нормативних правових актів, 

відсутність актів, прийняття яких вимагає практика. Чинна нормативно-

правова база, що регулює провадження публічної фінансової діяльності, 

вельми громіздка й така, що повною мірою не відображає соціально-

економічних перетворень в українському суспільстві. Досить нагадати, що в 

нормативних правових актах не закріплена навіть одна з основних категорій 

– публічна фінансова діяльність. До цього слід додати, що сьогодні як 

загалом регулювання відносин у сфері мобілізації, розподілу і використання 

коштів публічних фондів, так і заходи стосовно проведення реформування 

фінансових відносин в нашій державі не повною мірою відповідають тим 

принципам, що закріплені у Конституції України. 

Аналіз вищенаведених точок зору дозволяє зробити декілька важливих 

з методологічної точки зору висновків. По-перше, визначення природи 
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фінансових правовідносин неодмінно пов’язується із фінансовою діяльністю. 

Науковці зазначають, що фінансова діяльність є сферою виникнення і 

розвитку фінансових правовідносин і реалізується через такі відносини, а 

також що категорія «фінансова діяльність» є основоположною для 

фінансово-правової науки. Однак, погодитися із такою думкою не вбачається 

можливим. Викликає сумнів, що діяльність, у тому числі й фінансова, як 

процес взаємодії людини, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої 

мети, яка виникла внаслідок появи потреби, може здійснюватися поза 

відповідними відносинами. І тому навряд чи одні відносини можуть бути 

сферою виникнення і розвитку інших.  

Окрім того, визнання категорії «фінансова діяльність» 

основоположною для науки фінансового права віддаляє «на другий план 

найбільш важливі питання, що вимагають теоретичного і практичного 

опрацювання» [46, c. 74] 1. До таких питань Д.В. Вінницький справедливо 

відносить захист прав учасників фінансових відносин, гарантії реалізації їх 

прав і обов'язків тощо. Ці моменти, як слушно зауважує вчений, можуть бути 

детально вивчені з використанням усталених юридичних категорій: «норми» 

і «принципи права», «суб'єкти права», «правовідносини», «суб'єктивні права» 

та «обов'язки» та ін. [46, c. 74]2. Навряд чи з таким зауваженням треба 

сперечатися. Останнім часом вчені-фінансисти все частіше вказують на 

зазначений аспект і  вдаються до аналізу проблем фінансово-правових норм, 

принципів фінансово-правового регулювання, суб’єктів фінансового права та 

ін. [191; 218; 311; 321]3  

                                                           
1 [46] Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики: монография / 

Д.В. Винницкий. – СПБ: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2003. – С. 74.  
2 [46] Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики: монография / Д.В. 

Винницкий. – СПБ: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2003. – С. 74.  
3  [191; 218; 311; 321] Ніщимна С.О. Принципи публічної фінансової діяльності в бюджетній сфері :  дис... д-

ра юрид. наук: 12.00.07. – Київ, 2013. – 400 с.;  Россіхіна Г.В. Застосування фінансово-правових норм: 

монографія / Г.В. Россіхіна. – Харків: «Цифрова друкарня № 1», 2013. – С. 78; Перепелиця М.О.  Суб'єкти 

фінансового права (теоретичні аспекти) : дис. ... д-ра юрид. наук :  12.00.07. – Харків, 2012 . – 400 с.; Семчик 

О.О. Держава і фінанси: правовий зв'язок: монографія / О.О. Семчик; [відп. ред. Л.К. Воронова]. – Київ: 

Вид-во «Юридична думка», 2010. – 204 с. 
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І ще один аспект у цьому контексті. Традиційний підхід, за якого 

фінансова діяльність вважається вихідною, основоположною для науки 

фінансового права неминуче призводить до певного повтору і нелогічності 

при вивченні дисципліни «фінансове право». На існування такої проблеми  

звертає увагу Д.В. Вінницький. Проаналізувавши численні підручники і 

навчально-методичні посібники, він цілком об’єктивно вказує, що «недоліки 

категоріального апарату науки фінансового права призводять до дублювання 

матеріалу, що викладається. Наприклад, вивчення загальної частини багатьох 

підручників з фінансового права свідчить про значний ступінь збігу розділів, 

присвячених: 1) поняттю фінансів; 2) поняттю і змісту фінансової діяльності; 

3) предмету фінансового права; 4) фінансовим правовідносинам». Дійсно, 

така хиба має місце, оскільки  « в усіх чотирьох випадках мова йде нерідко 

про одне й те ж: правові зв'язки між учасниками фінансових відносин. 

Різниця полягає в тому, що в першому розділі матеріал подається в 

економічному ключі, на «мові» економічної науки. У другому розділі 

економіко-правові проблеми, що цікавлять фінансове право, розглядаються з 

позиції активної ролі держави у відповідних відносинах (діяльнісний підхід). 

При цьому інші учасники відповідних відносин (фізичні особи, організації), 

якщо і не зводяться до рівня об'єктів зазначеної діяльності, то принаймні 

виводяться за дужки основної теми викладу. У третьому розділі матеріал 

відтворюється заново. При цьому фінанси вже розглядаються як предмет 

правового регулювання, а питання фінансової діяльності органічно 

вплітаються в проблеми фінансових відносин. Нарешті, третій і четвертий 

розділи також у якійсь мірі перехрещуються» [46; 75] 1. З огляду на 

викладене вважаємо, що з методологічної точки зору вірним є вивчення 

фінансових правовідносин й інших фінансово-правових категорій поза 

особливостями фінансової діяльності держави і навпаки, поняття фінансової 

                                                           
1 [46] Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики: моногрифия / 

Д.В. Винницкий. – СПБ: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2003. – С. 75. 
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діяльності визначати як певний підсумок, виходячи із особливостей 

фінансових  правовідносин.  

По-друге, вчені по-різному підходять до визначення належності такої 

діяльності до певного суб’єкта чи суб’єктів, а також її напрямів. Звідси одні 

вказують на фінансову діяльність держави, інші – фінансову діяльність 

органів держави і органів місцевого самоврядування або публічну фінансову 

діяльність. Очевидно, що фінансова діяльність здійснюється відповідними  

суб’єктами. У той же час коло таких суб’єктів окреслюється різне: (1) лише 

органи держави, (2) державні органи й органи територіальних громад, (3) 

державні органи, органи територіальних громад і інші суб’єкти. Щодо 

напрямів, то вчені вважають, що це може бути як мобілізація, розподіл, 

перерозподіл й використання, так і «створення оптимально-спонукальних 

умов для створення, розподілу і використання», або  мобілізація, розподіл і 

організація використання. На наше переконання, правильний висновок може 

випливати  саме з першого нашого логічного посилу: «поняття фінансової 

діяльності визначати як певний підсумок, виходячи із особливостей 

фінансових  правовідносин». Очевидно, що задіяні у цьому не лише органи 

держави і місцевого самоврядування, на чому більш детально ми зупинимося 

в наступних розділах. 

Що стосується напрямів, то цілком погоджуємося з позицією 

О.О. Дмитрик, яка ґрунтується на конструктивному аналізі  цього питання. 

Вчена, піддаючи критиці твердження О.Є. Вознесенського, О.І. Худякова, 

Ю.А. Ровинського і С.Д. Ципкіна, П.С. Пацурківського, резонно підкреслює, 

що формування й використання фондів коштів не можуть існувати без 

об'єктивно існуючого напрямку – розподілу і перерозподілу, за допомогою 

якого фінансові ресурси планово витрачаються саме для вирішення 

пріоритетних завдань і функцій, поставлених перед державою. До того ж 

планомірне використання за своєю суттю припускає обов'язковий попередній 

розподіл (перерозподіл) коштів відповідно до сьогоденних потреб держави й 

суспільства. Кошти, акумульовані в Державному бюджеті, розподіляються по 
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відповідних статтях витрат і використовуються для досягнення визначених 

державою цілей [74, c. 20-25] 1. На наше переконання, саме такий підхід 

розкриває динаміку фінансових правовідносин. Більше того, саме таким 

чином ми підкреслюємо динамічний характер як безпосередньо фінансових 

правовідносин, так і фінансової діяльності. До речі, останнім часом на 

динамічному аспекті все більше акцентують увагу науковці. Наприклад, 

М.І. Дамірчиєв, С.О. Ніщимна, О.Е. Лукашева одностайно стверджують, що 

фінансово-правове регулювання спрямовано не на накопичення та стале 

надходження або існування централізованих та децентралізованих публічних 

коштів. Говорячи про поведінку учасників фінансових правовідносин, яка 

стосується обігу публічних грошей, вчені наголошують на її активному 

характері, що виражає природу цього явища. Очевидно, що завданням 

держави, як суб’єкта, що управляє фінансами, є не примітивне збирання 

грошей і формування бюджетів чи кошторисів, а чітке й своєчасне 

проходження всіх стадій у динамічному механізмі обігу таких грошей. З 

огляду на такі зауваження вчені слушно розмірковують, що саме виходячи із 

цього, при визначенні публічної фінансово-правової діяльності не варто її 

розглядати без посилання на стадії формування, розподілу та використання 

публічних грошових фондів. Лише своєчасне проходження кожної із них і 

приведе до висновку щодо раціональної організації поведінки всіх учасників 

фінансово-правових відносин. Певно, з моменту виникнення публічна 

фінансова діяльність уже не може припинитися, вона здійснюється постійно. 

Потреба в існуванні товарно-грошових відносин пояснюється потребою у 

створенні публічних грошових фондів, постійному та ефективному 

управлінні ними. Наявність таких фондів забезпечує фінансування потреб 

держави й суспільства, тобто практично робить державу фінансово 

спроможною [67, c. 96; 191, 52; 157, с. 20, 21] 2. Цей аспект вважаємо вкрай 

                                                           
1 [74] Дмитрик О. А. Содержание и классификация финансовых правоотношений: монографія / под. ред. Н. 

П. Кучерявенко. – Харьков : Легас, 2004. – С. 20-25. 
2 [67; 191; 157] Дамірчиєв М.І. До питання щодо родових понять при регулюванні  публічної фінансової 

діяльності (на прикладі законодавства України та Азербайджанської Республіки) / М.І. Дамірчиєв // Вісник  

Національної академії правових наук України.  – 2013. – № 4 (75). – С. 96; Нищимна С.О. Принципи 



40 
 

важливим. Використання такого підходу має практичне значення, оскільки 

дозволяє простежити виразний зв’язок, послідовність  і залежність кожного із 

відповідних напрямів. Це, у свою чергу, дасть можливість чітко визначити 

права й обов’язки кожного із суб’єктів фінансових правовідносин, які 

взаємодіють на тій чи іншій стадії. Наприклад, на стадії мобілізації такими 

суб’єктами виступають платники податків, зборів та інших платежів і органи 

державної фіскальної служби України; на стадії розподілу – розпорядники 

бюджетних коштів і, перш за все, органи Державного казначейства України; 

на стадії використання – органи фінансового аудиту (інспекції), Рахункова 

палата, розпорядники та отримувачі бюджетних коштів. «Для формування, 

розподілу та використання публічних коштів необхідно створити відповідну 

систему органів, чітко встановити й розмежувати їх повноваження. При 

цьому обов’язково має бути врахована специфіка участі відповідних 

суб’єктів на кожній стадії, а також визначені й закріплені відповідні 

процедури реалізації таких повноважень, оскільки за суб’єктним складом всі 

стадії фінансової діяльності принципово різняться» [157; с. 20, 21].1 

По-третє, як уже зазначалось, одні науковці в одних і тих самих 

випадках говорять про мобілізацію, розподіл і використання коштів 

відповідних фондів; другі – про мобілізацію, розподіл і використання 

відповідних фондів коштів; треті – що фінансова діяльність провадиться у 

певних напрямах, що передбачає відповідний рух коштів, грошових коштів 

чи фінансових ресурсів. Коментуючи такі підходи, вважаємо, що в даному 

разі доцільно говорити про  мобілізацію, розподіл і використання коштів 

відповідних фондів. Такий підхід може бути обґрунтовано тим, що фонд як 

такий концентрує у єдину сукупність певні грошові та матеріальні кошти з 

метою використання на визначені цілі. Отже, акумулюються не фонди, 

оскільки кількість фондів не впливає на здатність держави і територіальних 

                                                                                                                                                                                           
публічної фінансової діяльності в бюджетній сфері : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / С.О. Ніщимна . – Київ, 

2014 . – С. 52; Лукашева О.Е. Конституційно-правові засади публічної фінансової діяльності в Україні :  дис. 

... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. Е. Лукашева. – Харків, 2016. – С. 20, 21. 
1 [157] Лукашева О.Е. Конституційно-правові засади публічної фінансової діяльності в Україні :  дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. Е. Лукашева. – Харків, 2016. – С. 20, 21. 
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громад виконувати поставлені перед ними завдання і функції, забезпечувати 

реалізацію публічних інтересів. Правильніше говорити про мобілізацію 

грошових коштів у певних фондах, і, відповідно, саме такі кошти у 

подальшому розподіляються і використовуються.  

Ще одне зауваження стосовно фондів. Як ми зазначали вище, вчені 

стверджують, що фонди у перебігу фінансової діяльності створюються різні 

– як централізовані, так і децентралізовані. Однак виникає питання, 

децентралізованими необхідно вважати лише фонди господарюючих 

державних і комунальних суб’єктів, чи суб’єктів, заснованих і на приватній 

власності. Це питання набуває ознак проблеми, оскільки однозначної 

відповіді на нього вчені не дають. Так, А.Т. Ковальчук стверджує: «у процесі 

господарської та власне фінансової діяльності формуються і нарощуються 

фінансовий капітал, величезні фінансові ресурси, власником і розпорядником 

яких є держава, господарюючі суб'єкти різних форм власності, 

господарювання і підприємницької діяльності, приватний бізнес, а також 

окремі громадяни. При цьому в ринкових умовах частка державних фінансів 

постійно зменшується. Все більшої питомої ваги набувають фінанси 

недержавного сектора економіки і великого бізнесу» [121, c. 27] 1.  

О.А. Пилипенко, виходячи їх сучасних тенденцій розвитку фінансового 

права, а також прогностичних основ його розвитку в епоху постмодерну, 

констатує, що фінансове право регулює як централізовані, так і 

децентралізовані фінанси з двохаспектним характером цього регулювання. 

Вчений уточнює: якщо по відношенню до централізованих фінансів держава 

виступає повноправним господарем і може імперативно-примусово 

забезпечувати свої доходи, то відносно децентралізованих фінансів мова йде 

про оптимально-спонукальне регулювання з метою створення найбільш 

вигідних умов для здійснення господарської діяльності. На його думку, саме 

поєднання економіко-правових аспектів регулювання централізованих та 

                                                           
1 [121] Ковальчук А.Т. Финансовое право в рыночных системах (теоретическое исследование в 

практическом контексте) /А.Т. Ковальчук . – Киев.: Парламент. изд-во, 2008. – С. 27. 
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децентралізованих фінансів має становити квінтесенцію не тільки фінансової 

діяльності держави, як основоположної категорії фінансового права, а й 

самого фінансово-правового регулювання [223, c. 306] 1. Такий підхід 

видається цілком обґрунтованим, оскільки саме через симбіоз економіко-

правових аспектів регулювання централізованих та децентралізованих 

фінансів можна осягнути сутність фінансово-правового регулювання. Як не 

дивно, від правильного вирішення суто теоретичного питання часто залежить 

ефективність практики і навіть економічний поступ. Саме через 

упорядкування і відповідно підтримку державою певних сфер можна досягти 

сталого економічного розвитку держави. 

Очевидно, така точка зору О.А. Пилипенка має своїм підґрунтям 

наукові здобутки О.І. Худякова, який писав «… фінанси у своєму 

матеріальному вираженні являють собою сукупність грошових коштів,  що 

мають державну форму власності; … фінансова діяльність не обмежується 

рамками державної власності, а виходить за її межі. Це пов'язано з тим, що 

держава як така … грошей не створює. Гроші вона черпає в сфері 

матеріального виробництва, що в багатьох випадках носить характер 

примусового (хоча і правомірного) їх перетворення із недержавної власності 

в державну… Таким чином, фінансова діяльність держави має своїм об'єктом 

гроші різних видів власності, і вона, проводячи таку діяльність, діє не лише 

як власник, але і як владний по відношенню до чужої власності суб'єкт» [388, 

c. 9]  2. Як вбачається, такий підхід нас може привести до хибного висновку, 

що всі відносини, які пов’язані з рухом грошових коштів, мають 

регулюватися фінансовим правом. Але, звісно, це не так. До того ж викликає 

певні заперечення вказівка  О.І. Худякова стосовно того, що «держава як така 

… грошей не створює». Скоріш за все (з огляду на особливості визначення 

держави як суб’єкта фінансових правовідносин) вчений мав на увазі те, що 

                                                           
1 [223] Пилипенко А.А.  Финансовая деятельность государства: научно-модификационные аспекты познания 

/ А.А. Пилипенко // Університетські наукові записки. – 2007. – № 2 (22). – С. 306. 
2 [388] Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан: (Общая часть). – Алматы: Каржы-каражат, 

1995. – С. 8-9. 
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держава не може отримати відповідні грошові кошти. І це, дійсно, так, адже, 

представляючи владну сторону, безпосередньо реалізують права і обов’язки 

у фінансових правовідносинах органи державної влади. Сама держава як така 

у таких відносинах не бере участі. Але існує й іншій бік. На нього 

справедливо вказує О. А. Лукашев: «саме держава обирає форму, вигляд 

грошей, визначає умови їх емісії, обігу та обміну... держава має 

найбезпосередніше відношення до створення грошей. І зовсім незрозумілим 

виглядає положення про те, що вона «черпає їх в сфері матеріального 

виробництва». На цій першій стадії суспільного виробництва реальна 

присутність грошей взагалі не потрібна. Вони тут існують як суб'єктивні 

реалії, орієнтири для розвитку виробництва, побудови стимулів, певні 

оціночні механізми» [156, c. 13]1. 

Таким чином, публічну фінансову діяльність можна визначити як 

особливу діяльність відповідних суб’єктів по мобілізації, розподілу і 

використанню коштів публічних. Вона має динамічний характер, що 

дозволяє простежити безпосередній зв’язок та чітку послідовність і 

взаємозалежність дій, притаманних кожному напрямку, і обумовлює 

необхідність якомога точнішого визначення прав і обов’язків суб’єктів 

фінансових правовідносин на кожній із стадій.  

 

1.1.2.Фінанси  як суспільне явище 

Як убачається, для визначення природи фінансових правовідносин 

ключовим фактором є з’ясування суті категорії «фінанси». Наукою 

фінансового права приділено багато уваги вивченню цього багатоаспектного 

явища – від генези й до осмислення його неоднозначного змісту, від 

встановлення чинників виникнення й до спроб визначення його сутності.  

Наприклад, Л.К. Воронова робить акцент на суспільному значенні фінансів, 

стверджуючи, що вони виступають фундаментом, матеріальною основою 

                                                           
1 [156] Лукашев О.А. Теоретичні проблеми системи фінансового права: монографія / О.А. Лукашев. – 

Харків.: Право, 2010. – С. 13. 
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існування держави, і далі пояснює: вони виникають із появою держави, 

відображають економічні відносини, завдяки яким забезпечуються 

джерелами фінансування всі сектори економіки, сфера виробництва та 

невиробнича сфера [51, с.10]1. Розвиваючи думку Л.К. Воронової, 

С. О. Ніщимна уточнює, що фінанси є результатом виникнення держави, 

оскільки для виконання своїх функцій держава має бути забезпечена не 

просто фінансами, а фондами коштів [192, с.5]2. При цьому С.О. Ніщимна, 

досліджуючи теоретичні основи фінансів радянської епохи, констатує, що 

вони «зводилися до трактування цієї категорії як сукупності економічних, 

виробничих або грошових відносин, що виникають при розподілі та 

перерозподілі національного доходу (сукупного суспільного продукту) та 

мають за мету формування й використання централізованих та 

децентралізованих фондів грошових коштів. Вчена наголошує на хибності 

ототожнення різних за своєю суттю понять «фінанси» та «державні фінанси», 

що виявляється при аналізі наявних на той час трактовок фінансів загалом, 

виділенні їх характерних ознак, притаманних функцій тощо» [191, c. 22]. 3  

С.І. Лучковська приділяє більше уваги функціональному аспекту і 

стверджує, що фінанси формують життєдіяльність суспільства, забезпечуючи 

реалізацію завдань і функцій держави в цілому. Вони являють собою 

складне, багатогранне явище, що характеризується різноманітними 

суспільними ознаками й формами прояву [160, с.9]4. О.П. Орлюк фінанси 

розглядає як відносини, що виникають у процесі розподілу і перерозподілу 

вартості валового суспільного продукту та частини національного багатства  

у зв’язку з формуванням грошових доходів і накопичень у громадян, 

суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування та держави і 

використанням їх на розширене відтворення, матеріальне стимулювання 

                                                           
1 [51] Воронова Л.К. Фінансове право України: підручник / Л.К. Воронова. – Київ : Прецедент. – Моя книга, 

2006. – С. 10. 
2  [192] Ніщимна С.О. Фінансова діяльність держави – базова категорія фінансового права / С.О. Ніщимна. – 

Фінансове право. – 2009. – № 1 (7). – С. 5. 
3  [191] Нищімна С.О Принципи публічної фінансової діяльності в бюджетній сфері :  дис... д-ра юрид. наук: 

12.00.07 / С.О. Нищимна. – Київ, 2013. –  С. 22. 
4  [160] Лучковська С.І. Фінансове право: навчальний посібник / С.І. Лучковська. – Київ: КНТ, 2010. – С.9. 
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працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства [203, c. 

20]1. О.А. Лукашев вважає: поняття «фінанси» більш багатогранною та 

комплексною науковою категорією, щоб її зводити виключно до 

економічного змісту та характеризувати як економічну категорію. Це 

комплексне наукове поняття, в якому низка наук виділяє власний для кожної 

окремої із них сектор впливу та регулювання [156, c. 33] 2. 

М.П. Кучерявенко робить таке узагальнення:  «фінанси являють собою 

відносини, які регулюють формування, розподіл та використання 

централізованих та децентралізованих грошових фондів»  [372, c.8] 3.  Однак 

навряд чи такий підхід є логічним, адже відносини не можуть будь-що 

регулювати. Якраз навпаки, правовому впливу підлягають відповідні 

суспільні зв’язки, останні набувають якості правових. 

Окрім того, деякі вчені не наводять конкретного визначення ні 

розглядуваному поняттю, ні іншим спорідненім поняттям(державні фінанси, 

публічні фінанси), при цьому наголошують на їх великому значенні як 

суспільних явищах, адже «саме вони надають можливість державі 

(незалежно від виду її організації, типу економічних відносин, вихідних 

географічних даних тощо) забезпечувати фінансовими ресурсами ті потреби 

власних громадян, які не можуть забезпечуватися у зв’язку з об’єктивними 

причинами». Так, зокрема, міркує О. Головенко. Він пише, що «говорячи про 

публічні фінанси, слід виходити з того, що вони як об’єкт фінансової 

діяльності вміщують у себе цілу низку понять. Зокрема, до фінансів належать 

гроші в готівковій та безготівковій формах. Переважно саме гроші є 

основним фінансовим інструментом, навколо якого здійснюється публічна 

фінансова діяльність. Водночас виключно грошима ця діяльність не 

обмежується, як і не обмежується поняття фінансів. Адже до останніх 

                                                           
1 [203] Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс: підручник / О.П. Орлюк. – Київ: Юрінком інтер, 

2010. – С. 20. 
2 [156] Лукашев О.А. Теоретичні проблеми системи фінансового права: монографія / О.А. Лукашев. – 

Харків: Право, 2010. – С. 33. 
3 [372] Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, О.О. Дмитрик та ін.; за ред. М.П. 

Кучерявенка. – Харків: Право, 2013. – С. 8.  



46 
 

відносяться також і цінні папери (боргові, а не корпоративні), і валютні 

цінності, що відповідають вимогам валютного законодавства та допущені до 

господарського обігу» [ 58, c. 75] . 1 Як вбачається, це помилковий шлях. По-

перше, навряд чи фінанси як відповідні відносини можуть «вміщувати у себе 

цілу низку понять». Таке ж саме зауваження прийнятне й стосовно фінансів 

як сукупності певних фондів. По-друге, доволі сумнівною видається теза, що 

навколо грошей здійснюється публічна фінансова діяльність і «виключно 

грошима ця діяльність не обмежується».  Публічна фінансова діяльність 

взагалі не може обмежуватися грошима. Як що ж така діяльність  чимось і 

обмежується, то такими рамками може бути виключно закон. Наше 

твердження об’єктивно обумовлено  положенням ст. 19 Конституції України, 

де вказано: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» [129] 2. 

Характерно, що А.Т. Ковальчук, міркуючи з приводу розглядуваного 

поняття, відверто наголошує, що «фінанси  іноді трактуються в науковій 

літературі у вкрай суб'єктивній інтерпретації. Будучи рукотворними, фінанси 

виникають не інакше як ініційовані, сформовані і юридично забезпечені 

державою». Крайність позицій по одній і тій же проблемі одного і того ж 

автора в цілісному дослідженні  не таке вже рідкісне явище. Очевидно, тому 

до цих пір немає не тільки загальновизнаного наукового визначення даного 

економіко-правового явища (мова йде про поняття «фінанси»), а й сама 

правомірність його практичного вживання нерідко викликає сумнів. Це, в 

свою чергу, ускладнює тлумачення поняття «фінансове право» [121, c. 50] 3. 

В.М. Світлицька говорить саме про публічні фінанси, які визначає  як 

суспільні відносини, які пов’язані із задоволенням усіх видів публічного 

                                                           
 [58]  Головенко О. Теоретичні засади застосування категорії «публічні фінанси» у фінансовому праві / О. 

Головенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 3. – С. 75. 
2 [129] Конституція України. – Режим доступу: [Електронний ресурс] : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 
3 [121] Ковальчук А.Т. Финансовое право в рыночных системах (теоретическое исследование в 

практическом контексте) А.Т. Ковальчук . – Києв: Парламент. изд-во, 2008. – С. 50. 
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інтересу й виникають у процесі утворення, управління, 

розподілу(перерозподілу) та використання фондів коштів держави, місцевого 

самоврядування та фондів коштів, за рахунок яких задовольняються 

суспільні інтереси, визнані державою або органами місцевого 

самоврядування, незалежно від форми власності таких фондів1 [319, с.82]. 

Показово, що нещодавно С. В. Запольський, започаткувавши черговий 

дискурс наукової спільноти, констатував, що «фінанси як поняття у нашому 

розумінні (вітчизняних науковців) принципово розходиться із 

загальноприйнятим західним поняттям. При цьому під фінансами розуміють 

в одних випадках – відносини, в інших – грошові фонди, а ще в інших – 

сукупність фінансових інститутів. На думку одних дослідників, фінанси – 

об'єктивно існуючі відносини, в інтерпретації других — це інструмент 

господарювання, треті наполягають на ідентичності понять фінанси, 

фінансова система, фінансова діяльність» [92 , с. 6, 7]2.  

Дійсно, такі міркування існують у наукових колах. Наприклад, 

О.Б. Заверуха підкреслює, що фінанси являють собою майно і разом з тим 

вони є інструментом, яким розпоряджається держава, при здійсненні своєї 

діяльності [88, с. 19]3. З таким твердженням О.Б. Заверухи важко погодитись. 

Необхідно враховувати, що фінанси не можна ототожнювати з майном. 

Можна говорити лише про особливу форму фінансів – їх грошовий вираз. 

Слід зауважити, що сучасне значення фінансів тісно пов’язане з грошима. 

Проте ототожнювати гроші та фінанси неправильно, оскільки ці поняття 

суттєво різняться за своїм змістом. Так, Л.О. Дробозіна підкреслює, що 

фінанси виступають невід'ємною частиною грошових відносин, їх значення 

залежить від того, яку роль відіграють грошові відносини в економічних 

відносинах [367, с. 19].4 До цього додамо твердження Д.А. Кобильніка, який 

                                                           
1 [319] Світлицька В.М. Правовий зміст публічних фінансів як складової фінансової системи України  / В.М. 

Світлицька // Право та державне управління –  2011. – С. 77. – С. 82. 
2 [92] Запольский, С. В. Дискуссионные вопросы теории финансового права : монография / С. В. Запольский. 

–  М. : РАП : Эксмо, 2008. – С. 6, 7. 
3 [88] Заверуха О.Б. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні: дис….  канд.  

юрид. наук: 12.00.07 / О.Б. Заверуха. – Чернівці, 2001. – С. 19. 
4  [367] Финансы: учебник  / под ред. Л. А. Дробозиной. – М.: ЮНИТИ, 2001. – С. 4.   
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теж обстоює позицію, що фінанси і гроші нетотожні поняття. Зокрема, він 

зазначає, що категорія фінансів реалізується через поняття майна, але родове 

визначення останнього не зовсім підходить в цьому випадку. Фінанси 

пов’язані зі специфічною формою майна – публічними грошовими коштами, 

і правовий режим їх руху не зовсім співпадає з принциповими засадами 

правового регулювання майна взагалі [117, c. 281]1. 

Деякі науковці, вбачаючи подвійний зміст фінансів, висувають 

позицію про визначення цього поняття як предмета фінансово-правового 

регулювання і як об'єкта фінансових правовідносин у рамках застосування 

плюралістичної теорії. Так, у першому випадку фінанси, на переконання 

В. В. Сісуарі, це економічні відносини, пов'язані з формуванням, розподілом і 

використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових 

коштів з метою виконання власних функцій і завдань держави і місцевого 

самоврядування, а також делегованих повноважень держави і забезпечення 

умов розширеного відтворення, в процесі яких здійснюються розподіл і 

перерозподіл валового внутрішнього продукту і контроль за задоволенням 

потреб спільноти. У другому - як грошові фонди держави, державно-

територіальних і муніципальних утворень, підприємств, установ, організацій 

та інших господарюючих суб'єктів, які використовуються для матеріального 

забезпечення потреб суспільства і розвитку виробництва [323, c. 4, 5] 2 . У 

такому підході є певний сенс, адже тут розмежовано такі поняття, як об’єкт 

правового регулювання і об’єкт правовідносин.  

Про державні фінанси говорить Д.В. Кобильнік. Зокрема, він вказує, 

що «забезпечення держави грошовими коштами, наявність яких обумовлює 

виконання функцій держави, здійснюється за рахунок державних фінансів, 

головне місце в яких займають державні грошові фонди. Зміст державних 

фінансів виражається у фінансових відносинах з приводу формування та 

                                                           
1  [117] Кобильнік Д.А. Правова природа публічних фінансових ресурсів / Д.А. Кобильнік // Університетські 

наукові записки. – 2007. – № 4 (24). –  С. 280.  
2 [323] Сисуари В. В. Финансы как объект правового регулирования / В.В. Сисуари  // Финансовое право. — 

2005. — № 3. — С. 4-5. 
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розподілу вартості суспільного продукту та частини національного багатства, 

які пов’язані з формуванням фінансових ресурсів у розпорядження держави 

та використанням цих засобів на забезпечення реалізації функцій держави. 

Державні фінанси як сукупність відносин можна характеризувати за 

декількома напрямками: суб’єктним складом, складовими частинами, 

стадіями руху цих коштів [117, c. 281]1. Як убачається, наведена позиція 

потребує певного коректування. По-перше, навряд чи доречно стверджувати, 

що «головне місце в державних фінансах займають державні грошові 

фонди». У нашому розумінні, державні фінанси становлять собою відповідні 

відносини, у межах яких акумулюються, розподіляються використовуються 

кошти відповідних фондів. У відносинах, якими є державні фінанси, не 

можуть займати певні фонди ні головне, ні будь-яке інше місце. Можливо, 

вчений намагався позначити у такий спосіб об’єкт відносин. Однак знову ж 

таки міркування правників стосовно характеристики об’єкта  правовідносин 

наразі суттєво різняться. По-друге, вказівка на головне місце, за логікою, 

передбачає встановлення того, що саме в державних фінансах має 

другорядне  значення і за якими критеріями такий поділ відбувається. 

Вступаючи у полеміку із С.В. Запольським, О.А. Лукашев резюмує, що 

«в цьому випадку, якщо протиріччя й існує, то лише формальне, бо такий 

підхід підкреслює багатоаспектність того поняття, яке визначається як 

фінанси. Дійсно, у цьому твердженні можна знайти і погляди економістів, і 

погляди представників фінансово-правової науки, і різну деталізацію 

інструментарію на рівні окремих галузей науки (фінанси, фінансова система, 

фінансова діяльність). Тому багато в чому йдеться про одне і те саме явище, а 

погляд обумовлюється кутом зору тієї особи, яка намагається з'ясувати зміст 

категорії фінансів» [156, c. 9] 2. 

                                                           
1  [117] Кобильнік Д.А. Правова природа публічних фінансових ресурсів / Д.А. Кобильнік // Університетські 
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Така неузгодженість у міркуваннях науковців знаходить всій вияв у 

нормативно-правових актах, де наявні такі поняття як фінанси, державні 

фінанси, публічні кошти, публічні фінанси, при цьому не завжди з 

відповідним визначенням.  Наприклад, ч. 6 ст. 140 Конституції України 

встановлює, що сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за 

ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші 

органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, 

фінансів, майна.  А в ст. 140 закріплено, що матеріальною і фінансовою 

основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи 

місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти 

їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних 

рад. [129] 1. Як бачимо, в Конституції України закріплено термін «фінанси». 

При цьому, аналізуючи зміст процитованих статей, можна зробити висновок, 

що фінанси розуміються як грошові кошти, а майно відмежовується від 

фінансів. 

До речі, у конституціях багатьох європейських країн встановлено 

розглядувані терміни, однак, знову ж таки без належного визначення. 

Наприклад,  у Конституції Федеративної республіки Німеччини міститься 

окремий розділ, що має назву «Фінанси». За змістом у ній йдеться про 

доходи і витрати відповідних бюджетів [126] 2. Конституція Польщі також 

містить окремий розділ, який названо «Публічні фінанси». При цьому, окрім 

термінів публічні фінанси і фінанси, в ній використовується також і категорія 

«фінансове господарство» (ч. 4 ст. 219 «4. Якщо бюджетний закон або закон 

про тимчасове бюджеті не вступили в силу в день початку бюджетного року, 

Рада Міністрів веде фінансове господарство на підставі поданого проекту 

                                                           
1 [129] Конституція України // [Електронний ресурс] . – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 
2 [126] Конституції Федеративної республіки Німеччини // [Електронний ресурс] . – Режим доступу: 

http://www.rfhwb.de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm 



51 
 

закону.») [128]1. У Конституції Франції також йдеться про публічні фінанси. 

Зокрема, у ст. 70 вказано: «Уряд і Парламент можуть звертатися до 

Економічної, соціальної і екологічної Ради за консультаціями з усіх питань 

економічного, соціального або екологічного характеру. Уряд може також 

звертатися до неї за консультацією з приводу проектів програмних законів, 

що визначають розраховані на кілька років напрями публічних фінансів» 

[130] 2. У Конституції Італії говориться про фінанси держави: «Області 

користуються фінансової автономією у формах і межах, встановлених 

законами Республіки, які приводять її у відповідність з фінансами держави, 

провінцій і комун (ст. 119)» [127].   3 

Відповідно до рекомендацій країн ЄС і з метою забезпечення 

гармонізації української системи управління фінансами з міжнародними 

стандартами Кабінет Міністрів України 17 жовтня 2007 р. затвердив 

Стратегію модернізації системи управління державними фінансами. В ній 

зазначено, що в умовах  глобалізації економіки наявність ефективної системи 

управління державними  фінансами  (далі  - система  управління фінансами)  

має фундаментальне значення  для забезпечення стабільності національної 

бюджетної системи, а  також загальної фінансової безпеки та стійкого 

економічного  зростання  кожної країни.  Вона  займає  провідне місце в 

системі   державного управління. Принципи  і механізми,  що лежать в її 

основі, є, з одного боку,  фактором соціально-економічного розвитку  країни,  

з іншого – ефективним інструментом державного регулювання [341] 4. У ній, 

як вказує А.Т. Ковальчук, взяті на озброєння такі принципи: по-перше, 

системність і послідовність політики і дій у сфері державних фінансів; по-

                                                           
1 [128] Конституція Польської республіки // [Електронний ресурс] . – Режим доступу:  

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/rosyjski/kon1.htm 
2 [130] Конституція Франції // [Електронний ресурс]  – Режим доступу:  

http://megabook.ru/article/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86

%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%201958 
3 [127] Конституція Італійської Республіки [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http:// http://itlia-
ru.com/page/konstitutsiya-italianskoi-respubliki 
4  [341] Стратегія модернізації системи управління державними фінансами [Електронний ресурс] : затв. 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. // [Електронний ресурс].– Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/888-2007-%D1%80 
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друге, ефективність управлінських рішень, в тому числі щодо використання 

бюджетних коштів; по-третє, відкритість і прозорість, які передбачають 

доступність засобів масової інформації до процедур перегляду та 

затвердження рішень щодо використання державних фінансів, обов'язкове 

оприлюднення фактів їх незаконного, нецільового використання [121, c. 27] 1 

1 серпня 2013 р. Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію 

розвитку системи управління державними фінансами. У цьому документі 

вказано, що державні фінанси мають стратегічне значення для регулювання, 

зокрема, реального сектору економіки та фінансового сектору, забезпечення 

розвитку регіонів, підтримки підприємницької діяльності, а їх потенціал є 

основою економічного та соціального розвитку України. Ефективність 

системи управління державними фінансами має важливе значення для 

забезпечення стабільності бюджетної системи, а також загальної фінансової 

безпеки та стійкого економічного зростання. До складу системи управління 

державними фінансами входить ряд елементів, зокрема державний бюджет, 

місцеві бюджети, позабюджетні фонди, фінанси державного корпоративного 

сектору [342] 2. Такий підхід має як позитивні аспекти, та і негативні.   

Дійсно, державні фінанси як сукупність економічних відносин, які 

опосередковують рух грошових коштів, мають величезне значення у 

контексті існування інших сфер суспільного життя. Без грошових коштів, які 

акумулюються державою і територіальними громадами, неможливо 

забезпечити виконання соціальних зобов’язань, розвиток регіонів, підтримку 

підприємницької діяльності тощо. Однак потребує уточнення теза стосовно 

того, який сектор економіки можна вважати реальним, а який «нереальним». 

Окрім того, ми не можемо погодитися із тим, що бюджет (державний чи 

місцевий) як план формування та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами 

                                                           
1 [121] Ковальчук А.Т. Финансовое право в рыночных системах (теоретическое исследование в 

практическом контексте) / А.Т. Ковальчук. – Киев: Парламент. изд-во, 2008. – С. 27. 
2[342]  Стратегія розвитку системи управління державними фінансами [Електронний ресурс] : затв. 

Розпорядженям Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-%D1%80 
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державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, може входити до 

системи управління. Науковці управління фінансами визначають як 

«управління фінансовими ресурсами та фінансовими відносинами, що 

виникають у процесі руху фінансових ресурсів; це процес досягнення мети та 

здійснення впливу на об’єкт управління за допомогою методів та важелів 

фінансового механізму. Наприклад, А.Б. Мокрицька визначає управління 

фінансами як складний процес, який являє собою єдність управляючої 

(суб’єкти) і управляємої (об’єкти) систем. Процес управління неоднозначний, 

він включає не тільки управління об’єктами, але і вдосконалення діяльності, 

організації самих суб’єктів управління»  [172, c. 352, 356] 1. Як вбачається, у 

структурі системи управління державними фінансами бюджети виступають 

одними з елементів керованої системи. З огляду на це нам важко виявити 

рацію у використанні зазначеного підходу законодавцем. При цьому 

підкреслимо, що не тільки в названих нормативно-правових актах значиться 

поняття «фінанси». 

Окрім того, Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» містить такий 

термін, як «публічні фінанси». Зокрема, при окресленні першочергових до 

реалізації реформ і програм названо децентралізацію та реформу державного 

управління. У цьому контексті задекларовано, що пріоритетом в управлінні 

публічними фінансами має стати підвищення прозорості та ефективності їх 

розподілу та витрачання [343] 2. До речі, названа Стратегія  реалізується за 

відповідними планами. Так, у Плані заходів з виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” у 

2015 році використовуються поряд із категорією «публічні фінанси» й такі, 

як «державні фінанси», «фінансові ресурси». Зокрема,  у п. 90 вказано про 

                                                           
1 [172] Мокрицька А. Б. Управління фінансами і фінансова політика: сутністно-теоретичні аспекти / 
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Вип. 13. – С. 352, 356. 
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підвищення прозорості в управлінні публічними фінансами та ефективності 

їх розподілу і витрачання; у п. 95 – про впровадження інтегрованої 

інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет” з метою 

забезпечення доступності інформації про державні фінанси для суспільних 

потреб із забезпеченням відкритої звітності за всіма коштами, використаними 

отримувачами бюджетних коштів, на їх офіційних сайтах із забезпеченням 

доступу в режимі реального часу до всіх транзакцій, що здійснюються на 

рахунках Казначейства; у п. 156 про передачу доріг місцевого значення до 

сфери управління облдержадміністрацій з одночасною передачею джерел 

фінансових ресурсів, необхідних для виконання відповідних функцій [226] 1. 

11 лютого 2015 р. було прийнято Закон України «Про відкритість 

використання публічних коштів», у якому  публічні кошти визначено як 

кошти державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та 

місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, 

кошти Національного банку України, державних банків, державних цільових 

фондів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, а також кошти суб’єктів 

господарювання державної і комунальної власності, отримані ними від їхньої 

господарської діяльності [241] .2 З метою реалізації положень названого 

закону  наразі створено Офіційний портал публічних фінансів України. Він 

становить собою офіційний державний інформаційний портал у мережі 

інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних 

коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету». Метою такого проекту  є 

створення відкритого ресурсу, який забезпечить повну прозорість державних 

фінансів та задовольнить право громадськості на доступ до інформації. Так, 

сьогодні на порталі оприлюднюються всі трансакції Державної казначейської 

служби, на ньому доступна інформація про використання коштів державного 
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і місцевих бюджетів, суб’єктів господарювання державної і комунальної 

власності, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій 

(часток, паїв) перевищує 50 відсотків [204]1.  

Як бачимо, в наведених випадках терміни «публічні фінанси», 

«державні фінанси», «публічні кошти» фактично використано як тотожні. 

Іншими словами, у нормативно-правових актах розмежування їх не 

відбувається, а зроблено акцент саме на матеріальному змісті розглядуваних 

категорій. По суті мова йде про певні грошові кошти, власником яких є 

держава або територіальна громада, акумульовані у певні фонди 2. Втім, 

навряд чи така ситуація може бути охарактеризована як позитивна, оскільки 

категорії права потребують точності. З цього приводу Н.І. Хімічева зазначає, 

що вироблення точної юридичної термінології – одна із найсерйозніших 

проблем правової науки [381, c. 55]3. Дійсно, від того, чи буде подано у 

нормативно-правових актах визначення певної фінансово-правової категорії, 

яким чином буде  сформульовано її визначення, залежить належна реалізація 

правових норм. «Зовнішній виклад правового акта припускає, що право 

впливає на волю і свідомість людей тільки за допомогою мови. Саме мова 

слугує засобом передачі інформації про зміст правових розпоряджень, за її 

допомогою думка законодавця оформлюється і стає придатною для 

зовнішнього використання» [26]4. З огляду на це вважаємо, що наразі 

необхідно досягти одностайності стосовно розуміння і формулювання 

визначення розглядуваних категорій.  

                                                           
1 [204] Офіційний портал публічних фінансів України // [Електронний ресурс]  – Режим доступу: 

http://spending.gov.ua/ 
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Очевидно, що необхідно розмежовувати такі категорії як «фінанси» і 

«гроші». Л.К. Воронова визначає гроші як особливий вид товару, що виконує 

роль загального еквівалента. При цьому гроші посідають значне місце у 

функціонуванні економіки, оскільки вони забезпечують життєдіяльність 

кожної з ринкових структур, сприяють подальшому розвитку процесу 

суспільного відтворення матеріальних і нематеріальних благ, їх виробництву, 

обміну, розподілу та споживанню [328, с.131].1 Сутність грошей 

проявляється через виокремлення їх функцій. Зазвичай виділяють п’ять 

основних функцій грошей : 1) міра вартості – полягає в тому, що гроші 

виконують роль загального еквівалента у процесі обміну; 2) засіб обігу – за 

умов розвиненого товарного обміну безпосередній обмін товарів 

перетворився на товарно-грошовий обмін за формулою «товар – гроші – 

товар»; 3) засіб формування скарбів та нагромадження – йдеться про 

формування певного запасу повноцінних грошей поза сферою обігу; 4) засіб 

платежу – пов’язується з потребою у продажу товарів та послуг при 

відстроченні платежу у зв’язку з різницею в часі між процесом виробництва і 

реалізації більшості товарів або у випадку купівлі товарів за відсутності 

наявних грошей; 5) світові гроші – ця функція виникла внаслідок розвитку 

товарно-грошових відносин та їх поширення за межі національних кордонів. 

На міждержавному рівні гроші використовують найчастіше як засіб платежу 

[328, с.132].2   

Якщо говорити про функції фінансів, то вони суттєво різняться від 

функцій грошей. Традиційно у фінансово-правовій науці виділяють дві 

основні функції фінансів: розподільчу й контрольну. Деякі науковці 

пропонують виокремлювати й інші функції, наприклад, перерозподільну, 

стимулюючу, накопичувальну та ін. Однак, з нашого погляду, такі функції є 

різними сторонами реалізації розподільчої функції, характерними 

                                                           
1 [328] Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. Л.К. Воронової.. – Київ: Алерта, 2011. – С.131. 
2[328]  Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. Л.К. Воронової. – Київ: Алерта, 2011. – С.132. 
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особливостями її здійснення [369, с.40-42]1. Наразі Н.В. Гришина 

досліджуючи розподільчу функцію фінансів, зазначає, що вона гарантує 

державне забезпечення суб'єктів відносин необхідними грошовими 

ресурсами, підтримання суспільних пропозицій. І далі вчена детально 

пояснює: «В цій ситуації об'єктом регулювання виступає частина сукупного 

суспільного продукту, що надходить державі, суб'єктами відносин – держава, 

територіальні громади, юридичні і фізичні особи. У процесі розподілу 

формуються і підтримуються пропорції між частинами такого суспільного 

сукупного продукту, національного доходу, забезпечується розширене 

відтворення, інтереси держави, підприємств та громадян. Варто звернути 

увагу на те, що розподільча функція фінансів реалізується на кількох рівнях, 

зокрема: а) внутрішньогосподарському – характеризує розподіл грошових 

ресурсів усередині підприємства; б) внутрішньогалузевому – забезпечує 

розподіл коштів усередині відповідної галузі, між галузями; в) 

міжгалузевому – розподіл грошових ресурсів між основними галузями; г) 

міжтериторіальному – гарантує надходження коштів окремим регіонам 

держави, залежить від адміністративно – територіального поділу держави і 

забезпечує утворення місцевих бюджетів» [65, с. 299]2. Отже, узагальнивши 

наведене вище, можна стверджувати, що розподільча функція фінансів 

обумовлена тим, що фінанси виступають базовим інструментом розподілу 

(перерозподілу) валового внутрішнього продукту на різних рівнях у вигляді 

створення фондів грошових коштів та їх використання за відповідним 

цільовим призначенням. 

Що стосується контрольної функції фінансів, то вона перебуває в 

тісному зв'язку з розподільчою функцією; ці дві функції існують як єдиний, 

цілісний механізм. Зокрема, при розподіленні коштів держава водночас 

контролює їх розміри, співвідношення. За допомогою контрольної функції 

                                                           
1 [369] Фінансове право України: навч. посібник/ за заг. ред.. Л.К. Воронової. – Київ: Правова єдність, 2009. 

– С.40 – 42. 
2 [65] Гришина М.В. Фінанси: поняття та особливості / М.В. Гришина // Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». – 2011. –  № 9. – С. 299. 
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можна відстежити весь процес розподілу і руху грошових коштів. 

Функціонуючи як інструмент розподілу частини сукупного суспільного 

продукту, фінанси при цьому контролюють поділ його на частини, 

співвідношення цих частин, канали витрачання фондів. 

Водночас, існують й інші думки з приводу виокремлення основних 

функцій фінансів. Так, на думку Ю.О. Крохіної, зміст фінансів проявляється 

у таких функціях, як формування грошових фондів держави та місцевого 

самоврядування і використання грошових фондів у публічних інтересах [361, 

с. 23-24]1. За такого підходу виокремлюються дві функції: формування і 

використання коштів грошових фондів. При тому це відбувається для 

досягнення певної мети – забезпечення публічного інтересу. 

Вважаємо за потрібне звернути увагу на необхідність розмежування 

понять «гроші» й «фінанси». Справа в тому, що вони відрізняються не лише 

за змістом, але й за функціями, які виконують. Визначення грошей можна 

надати, виходячи з того, що вони, як правило, є загальним еквівалентом, 

виступають мірою вартості, засобом обігу та платежу. Фінанси ж, перш за 

все, визначають як економічні відносини, що пов’язані з формуванням, 

розподілом (перерозподілом) та використанням коштів фондів держави та 

місцевого самоврядування.   

Разом із тим потрібно підкреслити їх тісний взаємозв’язок – фінанси 

без грошей важко уявити, як і гроші без фінансів. Слід зауважити, що гроші є 

важливим «інструментом» фінансових відносин, а фінанси можна визначити 

як сукупність грошових відносин, що пов’язані з формуванням, мобілізацією, 

розподілом (перерозподілом) та використанням коштів відповідних фондів.  

Як свідчить наведене, фінанси вченими розглядаються вкрай 

різноманітно. Звичайно, можна дискутувати із цього приводу і доводити або 

спростовувати важливість чи первинність будь-яких аспектів у визначенні 

категорії «фінанси». Однак виникає питання, чи доречні такі дискусії? Що 

нового, окрім плутанини, у визначенні змісту цієї наукової категорії ми 

                                                           
1 [361] Финансовое право России: учбеник / Ю.А. Крохина. – М.: Норма, 2008. – С.23 -24. 
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можемо отримати за такого дискурсу? Зрозуміло, що науковці «прагнуть все 

більш точно і повно віддзеркалити у поняттях досліджуваний ними об'єкт, 

але кожний раз роблять це лише в міру досягнутих знань про нього, в які 

нерідко вкрапляються неточності…  Тому при оцінці ролі понять на перший 

план виступає питання про те, наскільки вірно, адекватно, об'єктивно 

відображено в них пізнання дійсності»  [41, c. 80] 1. 

На наш погляд, у даному разі слід пам’ятати, що «в юриспруденції, як і 

в будь-якій науці, завдання визначення (дефініції) як логічної операції над 

поняттями полягає в тому, щоб розкрити зміст  цих понять шляхом вказівки 

на основні, суттєві ознаки досліджуваного предмета, які відрізняють його від 

інших суспільних явищ і виділяють з їх числа» [41, c. 85] 2 . До речі, вчені-

фінансисти намагаються додержуватися такого постулату і вказують на 

ознаки досліджуваних явищ, зокрема виокремлюють характеристики 

фінансів. Наприклад, А.А. Нечай вважає, що фінанси – це суспільні 

відносини, які виникають у процесі обігу фондів коштів. Особливістю думки 

вченої є те, що надалі вона наводить властивості не фінансів як таких, а обігу 

фондів коштів. Останній, за її словами, характеризується відповідними 

особливостями. По-перше, такому обігу притаманна об'єктивно обумовлена 

послідовність стадій (утворення, розподіл і використання). По-друге, 

відбувається обіг коштів специфічних власників – йдеться про державу, 

територіальні громади, підприємства, організації та установи. У той же час 

А.А. Нечай акцентує увагу на тому, що фінанси узгоджують складну систему 

інтересів, поєднуючи матеріальне забезпечення потреб суспільства, 

виконання завдань держави та територіальних громад, фінансове 

забезпечення потреб громадян та загальний розвиток суспільства [188, с. 51-

52]3. М.П. Кучерявенко пише, що особливості фінансів визначаються 

                                                           
1 [41] Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий теории 

права / А.М. Васильев. – М.: Юрид. лит., 1976. – С. 80. 
2 [41] Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий теории 

права / А.М. Васильев. – М.: Юрид. лит., 1976. – С. 85. 
3 [188] Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: монографія 

/ А.А. Нечай. –Чернівці: Рута, 2004. – С.51 – 52. 
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декількома положеннями: (1) вони тісно пов'язані з природою і функціями 

держави, визначаються її формами і завданнями державного розвитку на 

конкретному етапі; (2) представляють специфічні, однорідні відносини між 

державою, юридичними і фізичними особами з приводу формування, 

розподілу і використання централізованих і децентралізованих грошових 

фондів; (3) фінанси нерозривно пов'язані з існуванням товарно-грошових 

відносин; (4) фінанси пов'язані з розподілом і перерозподілом частини 

сукупного суспільного продукту;  (5) дозволяють формувати державі фонди 

грошових ресурсів суспільного призначення як у централізованій, так і в 

децентралізованій формі [372, c. 8] 1.  

Поряд із тим, зазвичай, наслідуючи започатковані за часів СРСР 

традиції  і відаючи шану вчителям, правники у своїх міркуваннях йдуть далі 

за «заданим» прикладом. З цього приводу А.Т. Ковальчук вказує, що в 

«теорії фінансового права до цих пір використовуються дефініції, запущені в 

обіг ніяк не завдяки творчому осяянню, а під тиском тенденційної радянської 

ідеології. Навряд чи можливо сказати що-небудь нове і конструктивне про 

базову категорію фінансового права  - її предмет, використовуючи завідомо 

застарілі теоретичні постулати, а також асоціативний ряд понять, що 

виходять з адміністративно-командної системи, тобто єдиної і неподільної 

державної власності, коли практично всі фінанси були в руках держави» [121, 

c. 52, 53]2. 

Як видається, при визначенні категорії «фінанси» необхідно виходити з 

її економічної природи. Показово, що на такому підході наголошує  

Л. К. Воронова, яка вважає, що «фінанси України – це система економічних 

відносин, пов’язаних із планомірним утворенням і розподілом публічних 

централізованих і децентралізованих фондів коштів, необхідних для 

функціонування держави і органів місцевого самоврядування та інших 

                                                           
1 [372] Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, О.О. Дмитрик та ін.; за ред. М.П.   

Кучерявенка. – Харків.: Право, 2013. – С. 8. 
2 [121] Ковальчук А. Т. Финансовое право в рыночных системах (теоретическое исследование в 

практическом контексте) / А. Т. Ковальчук . – Киев: Парламент. изд-во, 2008. – С. 52, 53. 
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утворень, визнаних державою необхідними» [50, c. 17].1 О.Ю. Грачова теж 

стверджує, що «при будь-якому визначенні фінансів треба мати на увазі, що 

фінанси – це насамперед економічна категорія, для якої визначальне 

значення має її суспільна сутність. Тобто фінанси – це суспільні відносини, 

які складаються в процесі розподілу та перерозподілу вартості валового 

суспільного продукту та частини національного доходу в зв’язку з 

утворенням і використанням фондів грошових коштів» [360, c. 8]2. Подібного 

розумінні фінансів як правовідносин дотримувався С.Д. Ципкін, який 

стверджував, що вони «завжди відображають визначені, відповідні 

економічні відносини. Останні спочатку проходять через суспільну 

свідомість, а вже потім їх ідеальна форма й відображений зміст 

закріплюються в правових відносинах» [332, c. 19]3. У цьому контексті 

виваженою видається думка А.Т. Ковальчука. Він пояснює: «щоб зрозуміти 

фінансово-правові явища на теоретичному (абстрактному) рівні, необхідно 

знати економічну основу фінансових зв'язків і відносин. Пізнати фінансове 

право з самого себе, без пізнання суті опосередковуваних правом 

економічних (фінансових) відносин неможливо»  [121, c. 59] 4.  При цьому 

зауважимо, що вченим-фінансистам не варто вдаватися до розробки 

положень економічної науки, на чому цілком справедливо наполягав 

С. Д. Ципкін: «наука фінансового права має використовувати готові 

економічні положення, що розробляються наукою про фінанси, не 

перетворюючись в економіко-правову науку » [390, c. 5] 5. 

Зрозуміло, що такий підхід теж не є досконалим і має певні вади. 

Економісти пояснюють це тим, що економічні відносини не мають чітких 

якісних і кількісних характеристик, тому визначити межу фінансів в 

                                                           
1[50] Воронова Л.К. Финансовое право : учеб. пособие / Л.К. Воронова, Н.П. Кучерявенко. – Харьков : 

Легас, 2003. – С. 5. 
2 [360] Финансовое право : учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой. – М. : Право и закон, Колос. 2003. – С. 4. 
3 [332] Советское финансовое право: учебник / под ред. В.В. Бесчеревных, С.Д. Цыпкина. – М.: Юрид. лит., 

1982. – С. 19. 
4 [121] Ковальчук А.Т. Финансовое право в рыночных системах (теоретическое исследование в 

практическом контексте) / А.Т. Ковальчук. – Киев: Парламент.  изд-во, 2008. – С. 59. 
5 [390] Цыпкин С.Д. Фынансово-праовые институты и их роль в совершенствовании финансовой 

деятельности советского государства / С.Д. Цыпкин. – М. : изд-во МГУ, 1983. – С. 5. 
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економічній системі неможливо [4; c. 113; 39, с. 7] 1. Аналізуючи 

різноманітні підходи щодо цього О.В. Сніжко підкреслює, що сутність 

фінансів розкривається через різні види економічних відносин у суспільстві: 

сукупність економічних відносин, грошові відносини, розподільні й грошові 

відносини, відносини економічної власності тощо  [330, c. 103, 104; 4, с. 111; 

33, с. 126; 201, c. 5; 351, с. 16, 17; 365, с. 113; 366, с. 27] 2. Безумовно, з цим 

сперечатися ми не  будемо, адже економічні відносини вкрай різноманітні. 

Ймовірно, певним підсумком у такій дискусії можна буде вважати 

окреслення переліку тих економічних (фінансових) відносин, що підпадають 

під режим фінансово-правового регулювання. Зважаючи на це, можна 

говорити про суб’єктивну природу визначення змісту фінансів і, як наслідок,  

предмету фінансового права, коли державою через застосування механізму 

правотворення, визначається сукупність (перелік) тих економічних 

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

регулювання. При цьому ми також стикаємося із необхідністю визначення 

системи фінансів.  

І ще одне важливе зауваження. Науковці справедливо вказують, що 

традиційно при характеристиці фінансів робиться наголос на тому, що  

реалізація таких відносин опосередковує рух вартості валового внутрішнього 

продукту, валового доходу, чи грошових коштів, або фондів грошових 

ресурсів, чи фонди грошових (фінансових) коштів (ресурсів) тощо. Зокрема, 

про це говорить О. О. Олійник, яка наполегливо обстоює думку, що такий 

погляд є застарілим, оскільки в умовах глобалізації неправильно 
                                                           
1 [4; 39] Александрова М. М. Гроші. Фінанси. Кредит : навчальний посібник / М. М. Александрова, С. О. 

Маслова. — Київ : ЦУЛ, 2002. –  С. 113; Василик О. Д. Теорія фінансів / О. Д. Василик. — Київ : НІОС, 

2000. — С. 7. 
2 [4; 33; 174; 201; 330; 351; 365; 366] Сніжко О.В. Методологічний еклектизм у трактуванні сутності 

фінансової системи // О.В. Сніжко // Міжнародна економічна політика. – 2014. – № 2(21). – С. 103, 104. Див.: 

Александрова М. М. Гроші. Фінанси. Кредит : навчальний посібник / М. М. Александрова, С. О. Маслова. — 

Київ : ЦУЛ, 2002. — С. 111; Бондаренко В. Л. Визначення сутності фінансів із точки зору філології та історії 

фінансової науки / В. Л. Бондаренко // Фінанси України. — 1999. — № 11. — С. 126; Мочерний С. В. 

Сутність фінансів у контексті економічних відносин / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. Я. Плахотнюк // 

Фінанси України. — 2005. — №3. — С. 22; Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : навч. посібник / В. М. 

Опарін. — Київ : КНЕУ, 2004. — С. 5; Теорія фінансів : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. 2-ге 

вид. — Київ : Знання, 2012.  –С. 16— 17, 43; Финансы : учебник / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. 

— М. : Финансы и статистика, 2004. — С. 113; Финансы, денежное обращение и кредит : учебник. / под ред. 

В. К. Сенчагова, А. И. Архипова. — М.: Проспект, 1999. — С. 27. 
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стверджувати про розподіл тільки валового внутрішнього продукту». Вчена 

пропонує обрати раціональний підхід до подолання вищезазначеного 

протиріччя у вітчизняній науці. Його суть полягає у тому, що потрібно  

орієнтуватися на вже напрацьовану методологічну базу, яка 

використовується в практичній діяльності. Для прикладу вона посилається на  

стандарт Системи національних рахунків, прийнятий Міжнародним 

валютним фондом, Комісією європейських співтовариств, Організацією 

економічного співробітництва і розвитку, Організацією Об’єднаних Націй і 

Світовим банком, до якого приєдналася Україна ще 2002 р., схваливши 

Концепцію розвитку системи національних рахунків 1 [271]. Посилаючись на 

цей документ, О.О. Олійник справедливо констатує, що стандартом 

визначається, що рухається в рамках фінансової системи країни. При цьому 

об’єкту фінансової системи надається термін «фінансові інструменти», під 

якими розуміють гроші та будь-які контракти, що започатковують 

виникнення фінансового активу, з одного боку, та фінансового зобов’язання 

чи інструментів у вигляді акцій – з іншого. Фінансові інструменти 

класифікують як фінансові активи (ресурси) або як інші (умовні та похідні) 

фінансові інструменти [199] 2. Як вбачається, наведений підхід має 

раціональне зерно. Україна не може бути осторонь від глобалізаційних 

процесів, посилення зв’язків між державами. Отже, виходячи із сучасного 

розвитку інтеграційного напрямку, наявні достатні аргументи для 

обґрунтування  необхідності  і поступового його впровадження. Зрозуміло, 

що відразу відмовитися від традиційного підходу буде доволі складно, тому 

потрібно виважено і поступово науково осмислювати запроваджені у 

законодавстві новітні підходи. 

                                                           
1 [271] Про схвалення Концепції розвитку системи національних рахунків: розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 413-р // Електронний ресурс]. - Режим 
доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/413-2002-%D1%80 
2  [199] Олійник О.О. економічна сутність фінансової системи з погляду вітчизняної та західної науки / 

О.О. Олійник // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 4 // [Електронний ресурс]  - Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2011_3_1/093-098.pdf 
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На узагальнення цієї думки, можна охарактеризувати основні сутнісні 

ознаки фінансів. Зокрема, фінанси становлять собою економічні відносини 

стосовно розподілу та перерозподілу вартості валового суспільного 

продукту, частини національного доходу, руху грошей і інших фінансових 

інструментів. Їх реалізація передбачає рух коштів. Такий рух опосередковує 

створення відповідних фондів. Фонди можуть бути різними – як 

централізованими, так і децентралізованими, тобто такими,  повноваженнями 

щодо розпорядження коштами яких наділені різні суб’єкти – фізичні особи, 

суб’єкти господарювання, органи місцевого самоврядування та держави. При 

цьому саме держава визначає необхідність створення таких фондів, а отже, і 

режим їх функціонування.   

Як справедливо зазначено вченими, «переважна їх частина залишається 

пов’язаною з утворенням та використанням фінансових фондів держави та 

має державно-владний, імперативний характер (відносини з бюджетом, 

державними позабюджетними фондами тощо). Інша група фінансових 

відносин виникає всередині підприємств, установ, організацій, об’єднань 

приватної форми власності, а також ті, що пов’язані з формуванням та 

використанням муніципальних грошових фондів. Таким чином, не всі 

фінансові відносини, які існують у суспільстві, охоплені фінансовою 

діяльністю держави, а тільки та їх частина, яка зумовлена фактором 

існування самої держави1 [109 , с. 27-28]. За такого підходу чітко 

простежується логічний ланцюжок у визначенні загальних ознак 

відповідного явища (ми не ставимо за мету розкрити економічну сутність 

категорії фінанси, а лише акцентуємо увагу на її сенсі для фінансово-

правового регулювання).  

З огляду на викладене вважаємо, що  навряд чи доречно вбачати різний 

зміст відповідного поняття. Зрозуміло, що можна говорити про розгляд 

фінансів не лише як економічної, а й як правової категорії. Однак у такому 

                                                           
1 [109] Карасева М. В. К вопросу о предмете финансового права в Российской Федерации / М. В. Карасева // 

Проблеми фінансового права:  матеріали Міжнар. наук. конф. – Вип. 2. – Чернівці, 1996. – С. 25-28. 
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разі доцільно розмежовувати правові категорії і категорії права, що не 

завжди відбувається у фінансово-правовій літературі. Зокрема, 

М.П. Кучерявенко стверджує, що в широкому значенні фінанси як правова 

категорія (чи окремі їх аспекти, сторони) використовуються багатьма 

галузями права і мають загальногалузеве значення. Наприклад, поняття ціни, 

вартості, доходу тощо – це відносини, що регулюються і цивільним, і 

фінансовим, і адміністративним, і трудовим правом, іншими галузями. У 

вузькому розумінні йдеться про публічне значення фінансів, винятково 

грошові фонди держави і територіальних громад. У цій ситуації 

загальногалузеві поняття, категорії набувають спеціально-галузевого 

характеру і значення, виражають специфічні, однорідні фінансово-правові 

відносини. Загальногалузеві категорії доходу, вартості, ціни набувають 

фінансово-правового значення. [372, c. 8] 1. Подібну думку висловлює 

О.П. Орлюк, яка пише: «необхідно розрізняти фінанси як систему понять, 

категорій, закріплених та використовуваних законодавством. Саме фінанси 

як система правовідносин визначають зміст явища. Законодавче ж їх 

закріплення лише свідчить, наскільки наразі ці відносини усвідомлені, 

зрозумілі, сприйняті, в якій формі їх закріпив законодавець» [203, c. 21] 2. 

Такої позиції дотримується й О. Головенко [58, c. 75]  3.  

Аналізуючи позначені тези, необхідно зробити деякі уточнення. По-

перше, поняття ціни, вартості не можуть бути відносинами. Скоріш за все, 

правники за такого підходу намагалися підкреслити значимість певних 

категорій для різних галузей права і законодавства. Окрім того, навряд чи 

одній ті ж самі відносини одночасно можуть регулюватися нормами різних 

галузей (фінансовою, адміністративною, цивільною). Очевидно, що в такому 

разі буде йтися про різні суспільні зв’язки, виникнення і припинення яких, 

                                                           
1 [372] Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, О.О. Дмитрик та ін.; за ред. М.П. 

Кучерявенка. – Харків Право, 2013. – С. 8.  
2  [203] Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс: підручник / О.П. Орлюк. – Київ: Юрінком інтер, 

2010. – С. 21. 
3 [58] Головенко О. Теоретичні засади застосуваня категорії «публічні фінанси» у фінансовому праві / 

О. Головенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 3. – С. 75. 
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імовірно, може слідувати один за одним. Наприклад, особа провадить певний 

вид господарської діяльності – такі відносини можуть регулюватися 

господарським або цивільним правом. За підсумками провадження такої 

діяльності особа отримала певний дохід. Відносини стосовно оподаткування 

такого доходу вже будуть регулюватися нормами податкового права.  

По-друге, можна констатувати, що тут відбувається ототожнення 

правової категорії з категорією права. Дійсно, особливістю юридичних 

категорій (якою можна вважати й категорію «фінанси») порівняно з 

поняттями інших суспільних наук полягає якраз у тому, що «визначення або 

істотні ознаки деяких з них отримують своє закріплення в законі. Це 

відноситься до більшості понять, які виробляють інші науки. 

Об'єктівізуючись у праві, відповідні поняття виходять за межі суто наукових 

уявлень, отримуючи більш широку суспільно-юридичну значимість. Така 

об'єктивізація виступає як момент переходу правових категорій в категорії 

права і є підставою для проведення відмінностей між ними»  [41, c. 90, 91] 1. 

У той же час категорія «фінанси» не знайшла свого визначення у жодному 

українському нормативно-правовому акті, вона не може як предмет 

нормотворчості. Що ж стосується того, що фінанси  вченими розглядаються з 

позицій «системи понять, категорій, закріплених та використовуваних 

законодавством», то, напевне, таким поняттям може бути й поняття фінансів. 

Очевидно, що «серед понять, якими оперує правова наука, слід 

виокремлювати супідрядні поняття, тобто ті, що співвідносяться таким 

чином, що до обсягу одного поняття входить обсяг іншого» [41, c. 86]2. 

Однак у будь якому разі слід пам’ятати про відсутність нормативного 

закріплення більшості із названих вченими супідрядних понять. До того ж 

залишається нез’ясованим, яким чином за будь-якого значення 

                                                           
1 [41] Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий теории 

права. / А. М. Васильев. – М.: Юрид. лит., 1976. – С. 90, 91.  
2 [41] Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий теории 

права / А .М. Васильев. – М.а: Юрид. лит., 1976. – С. 86.  
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(економічного, правового, матеріального) до змісту поняття фінансів можна 

включити такі поняття, як ціна, вартість тощо.  

Водночас вважаємо за потрібне при визначенні категорії «фінанси» у її 

змісті виокремлювати такі супідрядні поняття, як приватні і публічні 

(державні, місцеві, суспільні) фінанси. Таке розмежування має важливе 

методологічне значення і дозволить чітко визначити межі фінансово-

правового регулювання, спрямування фінансової діяльності, а отже, 

окреслити коло саме фінансово-правових відносин. За такого підходу 

об’єктом фінансової діяльності держави мають визнаватися публічні фінанси. 

Однак тут на порядку денному одразу постає інше питання: за якими 

критеріями ми маємо проводити поділ фінансів на приватні й публічні. Як 

вбачається, у такому розмежуванні доречно виходити із поєднання мети, що 

досягається при правовому регулюванні, та інтересів. На цьому аспекті ми 

зосередимо увагу в наступному підрозділі. 

На кожному конкретному історичному етапі розвитку суспільства 

приватноправове регулювання суспільних відносин тією чи іншою мірою має 

коригуватися публічно-правовими елементами. При цьому межа необхідного 

і допустимого публічно-правового втручання об'єктивно зумовлена 

конкретно-історичними умовами існування суспільства. Питання полягає в 

тому, щоб розпізнати ці оптимальні межі публічно-правового втручання в 

приватноправове регулювання суспільних відносин, що становлять предмет 

цивільного права. «Візьмемо будь-яку країну і поговоримо з юристом, який 

займається питаннями правового регулювання економічних відносин, і він 

скаже, що головна проблема – це проблема співвідношення приватного і 

публічного в сфері економіки [337, c. 72] 1.  

Зважаючи на запропонований нами підхід, започатковану дискусію 

потрібно переводити в іншу площину: яким чином, в якому обсязі держава 

має регулювати фінансові відносини. «У першу чергу, дуже важливо 

                                                           
1 [337] Соотношение частных и публичных интересов в условиях реформирования законодательства 

Российской Федерации: монография / под общ. ред. О.Ю. Бакаевой. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С 72. 
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відповісти на питання, яким чином і в яких напрямках повинна змінитися 

концепція фінансового права, яке свого часу вірою і правдою обслуговувало 

авторитарну модель економіки. Без відповіді на це питання неможливо чітко 

зрозуміти, що ж необхідно негайно вжити, щоб фінансове право, як 

самостійна галузь юриспруденції, була в стані адекватно реагувати на 

принципи і правила ринкових відносин, які, як показала багаторічна практика 

цивілізованих країн, надають дуже сприятливий вплив на весь 

відтворювальний цикл економічного кругообігу» [121, c. 85] 1. Іншими 

словами, необхідно віднайти відповідь на питання: якою має бути роль 

держави в урегулюванні фінансових відносин і економічних відносин 

загалом; яким чином, за рахунок застосування яких заходів держава може 

досягти не лише забезпечення соціальних потреб населення (соціальної 

стабільності), а й сталого розвитку економіки; які сфери і якими методами 

мають регулюватися приватні і публічні фінанси.  

На наше переконання, роль держави у регулювання фінансів може бути 

різною. При цьому орієнтиром має бути поступовий перманентний розвиток 

економіки в державі, й відповідно, забезпечення високої якості життя 

населення. Однак очевидно, що для досягнення економічного зростання 

держава має сфокусувати увагу на визначенні й закріплені чітких правових 

меж, у яких буде діяти. Певним кроком на цьому шляху має стати визначення 

поняття і співвідношення таких категорій, як «фінанси», «публічні фінанси», 

«приватні фінанси», «публічна фінансова діяльність». У цьому сенсі 

конструктивною видається думка А.Т. Ковальчука. Вчений справедливо 

зазначає, що нині сучасні економісти мають величезний арсенал 

термінологічних понять і визначень, а також формул, що відображають їх 

суть і зміст. Тепер основне завдання зводиться до того, щоб цей арсенал 

перекласти на мову права. Показово, що А.К. Ковальчук як приклад 

конкретних кроків у цьому напрямку наводить публікацію відомих 

                                                           
1 [121] Ковальчук А. Т. Финансовое право в рыночных системах (теоретическое исследование в 

практическом контексте) / А. Т. Ковальчук. – К.: Парламент. изд-во, 2008. – С. 85. 
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українських макроекономістів, у якій зроблена досить успішна спроба 

закласти підвалини спільних (з юристами, що займаються теоретичними 

розробками в економічній та фінансовій сферах) досліджень. Очевидно, що 

саме на цьому ґрунті повинна бути знайдена система економічних і інших 

факторів, які певним чином модифікують зміст правовідносин [121, c. 13]1. 

Звичайно, такі заклики можуть не сприйматися певними спеціалістами. 

Приміром, С.В. Запольський пише: дихотомічний підхід, за якого 

відбувається комбінація публічних фінансів (бюджету, податків і т.д.) і 

приватних фінансів – кредиту, цінних паперів, правил розрахунків між 

контрагентами і інших сфер диспозитивного регулювання, з позицій права 

має шкідливість. Це, за його словами, обумовлює термінологічну плутанину 

у законодавстві, спроби регулювання цивільно-правовими методами 

імперативних відносин і обстоювання у науковій дискусії існування правових 

фантомів, якими є приватні фінанси [364, c. 9]2. Як убачається, розмежування 

фінансів на два блоки – публічні і приватні – здатне забезпечити об’єктивне 

врахування відмінностей як у змісті відповідних відносин, так і в 

застосуванні методів правового регулювання, причому така специфіка 

визначається метою і значенням певних фінансових відносин на конкретному 

етапі розвитку державою і залежить від обраною владою політики.  

І ще одне зауваження. У підсумку доповнення до фінансового 

законодавства може відбуватися (і, на жаль, відбувається) без урахування 

такого принципового поділу (публічні і приватні фінанси), а також надбань 

економічної науки, поєднання здобутків правників-фінансистів і економістів.  

Однак за такого підходу навряд чи провадження фінансової, бюджетної, 

податкової політики буде ефективним, а управління фінансами – 

послідовним, реформи – радикальними, оперативними й  дійовими. 

                                                           
1 [121] Ковальчук А.Т. Финансовое право в рыночных системах (теоретическое исследование в 

практическом контексте) / А.Т. Ковальчук. – Киев: Парламент. изд-во, 2008. – С. 13. 
2  [364] Финансовый механизм и право: монрография / за ред С.В. Запольского. – М.: КОНТРАКТ, 2014. – С. 

9. 
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Підкреслимо, що розмежування фінансів на приватні і публічні має 

важливе методологічне значення і дозволить чітко визначити межі 

фінансово-правового регулювання, а отже, окреслити коло саме фінансово-

правових відносин. Показово, що ще І.А. Покровський зазначав, що спроба 

повного здійснення гасла приватноправового регулювання, що виключає 

державне втручання, поряд із звільненням величезної індивідуальної енергії, 

призводить до внесення до відповідної галузі суспільного життя відомого 

елемента випадковості і невизначеності, розширення прірви між багатими і 

бідними, капіталістами і робітниками. Останні потрапляють у жорсту 

залежність від перших і в результаті цього, будучи юридично вільними і 

рівними, стають економічно невільними і нерівними [229, c. 37] 1. Так, 

публічні фінанси регулюються шляхом встановлення владних приписів 

держави або органів місцевого самоврядування щодо утворення, розподілу 

(перерозподілу) та використання зазначених фондів коштів, а також щодо 

контролю за цими процесами. 

З огляду на зазначене об’єктом фінансової діяльності і, відповідно, 

сферою фінансово-правового регулювання необхідно вважати публічні 

фінанси. Очевидно, що держава не може виконувати поставлені перед нею 

завдання та функції, забезпечувати реалізацію публічного інтересу, якщо 

вона не буде мати у своєму розпорядженні відповідних коштів, 

акумульованих у відповідних фондах. Разом із тим необхідно враховувати 

той факт, що державні та приватні фінанси взаємодіють, вони 

взаємопов’язані. Як слушно зазначає О.А. Пилипенко, «у процесі здійснення 

фінансової діяльності держава виступає в двох якостях: як суб'єкт політичної 

системи і як власник коштів, зосереджених у певних фондах. Стверджуючи, 

що державні фінанси в своєму матеріальному вираженні – це сукупність 

грошових коштів, що перебувають у державній власності, необхідно 

враховувати той факт, що, здійснюючи фінансову діяльність, держава так чи 

                                                           
1 [229] Покровский И.А.Основные проблемы гражданского права / А.И. Покровский. – М., 1998 (по изданию 

1917). – C. 37. 
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інакше виходить за рамки використання лише власних фондів. Держава як 

така грошей не створює, вона може їх знаходити шляхом звернення їх з 

недержавної власності в державну, за допомогою збирання податків, інших 

обов'язкових платежів тощо і, навпаки, передавати гроші іншим суб'єктам, у 

тому числі й недержавним. У підсумку приватні (недержавні) фінанси 

виступають джерелом утворення державних (що добре простежується на 

прикладі оподаткування, коли гроші з приватної власності переходять в 

державну) або, навпаки, державні фінанси виступають джерелом формування 

недержавних (що має місце, наприклад, при державному інвестуванні 

грошових коштів до недержавного об'єкту, виплаті заробітної плати 

державним службовцям, виплаті державних пенсій і т. п.) [223, c. 305] 1.  

Таким чином, фінанси – це врегульовані правовими нормами 

економічні відносини стосовно розподілу та перерозподілу вартості валового 

суспільного продукту та частини національного доходу, реалізація яких 

передбачає рух коштів (фінансових ресурсів) і створення  відповідних 

фондів.  

Наприкінці зазначимо, що зміни, які відбуваються у підходах щодо 

визначення фінансово-правових категорій, є не простим відбиттям у певній, 

навіть узагальненій формі, відповідних етапів розвитку  фінансово-правової 

науки. У даному разі йдеться передусім про віддзеркалення більш високого 

ступеня розвитку усієї правової системи держави.  

 

1.1.3. Фінансова система як галузевий об’єкт правового 

регулювання 

Як уже зазначено в попередньому підрозділі, певним підсумком  

дискусії стосовно змісту категорії «фінанси» можна вважати окреслення 

переліку тих економічних (фінансових) відносин, що підпадають під режим 

фінансово-правового регулювання. У такому контексті ми неодмінно 

                                                           
1 [223] Пилипенко А.А.  Финансовая деятельность государства: научно-модификационные аспекты познания 

/ А.А. Пилипенко // Університетські наукові записки. – 2007. – № 2 (22). – С. 305. 



72 
 

стикаємося із необхідністю визначення системи фінансів, або фінансової 

системи. Дійсно, фінанси становлять собою системне явище. «Фінансам 

судилося з’явитися у світі тільки у системі, у множинності, єдності», – пише 

С.В. Запольський [92, c. 6]1. Фінанси, складаючи цілісну, однорідну систему, 

припускають певну внутрішню видову диференціацію. Обумовлена вона 

більш детальним, спеціальним аналізом внутрішніх складових частин 

фінансів, що відрізняються специфічними особливостями і режимами. У цих 

умовах однорідні, єдині за формами і методами, відносини визначаються як 

фінансовий інститут. Наявність єдиних за природою та змістом, але різних за 

формою фінансових інститутів обумовлено різноманіттям сфер застосування 

фінансів, напрямками їх реалізації [372, c. 7] 2.  

Вагомість розгляду такого питання є безсумнівною. Це пов’язано із 

тим, як слушно вказувала  Л. К. Воронова, що призводить фінансову систему 

в дію держава за допомогою права. Важлива роль у цьому належить 

фінансовому праву, значення якого полягає в тому, що воно охоплює своїм 

впливом фінансову систему в цілому. Суспільні відносини, що виникають у 

процесі цієї діяльності, складають предмет регулювання фінансового права3 

[332, с. 48]. Таку думку висловлює й С. В. Запольський, який робить 

важливий методологічний висновок стосовно того, що фінансова система в 

гносеологічному розумінні виконує у фінансовому праві практично ту саму 

роль, що й поняття предмета правового регулювання для всього права в 

цілому [93, c. 3]4. Схоже твердить і О.О. Лукашев, коли вказує, що для науки 

фінансового права категорія «фінансова система» має методологічне 

значення, тому що дозволяє окреслити коло відносин, що становлять предмет 

фінансово-правового регулювання. З огляду на це О.О. Лукашев поділяє 

                                                           
1 [932 Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории фінансового права: монография / С.В. Запольский. – 

М.: РАП, Эксмо. – 2008. – С. 6. 
2[372] Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, О.О. Дмитрик та ін.; за ред. М.П. 

Кучерявенка. – Харків: Право, 2013.  – С. 7. 
3 [332] Советское финансовое право : учебник / [Воронова Л. К., Горбунова О. Н., Давыдова А. А. и др.] ; 

отв. ред. Л. К. Воронова, Н. И. Химичева. – М. : Юрид. лит., 1987. – С. 48.  
4 [93] Запольский С. В. О природе понятия «финансовая система России» / С. В. Запольский // Финансовое 

право. –  2006. – № 8. – С. 3. 
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позицію науковців, які визнають категорію «фінансова система» 

загальногалузевою для фінансового права [156, c. 99; 417, c. 146]1.  Отже, 

характеристика фінансової системи має вагоме методологічне значення й при 

з’ясуванні сутності фінансових правовідносин. 

Водночас слід звернути увагу на те, що думки науковців стосовно того, 

необхідно говорити про систему фінансів чи фінансову систему, так і 

стосовно того, яким чином формулювати визначення поняття «фінансова 

система», а також які елементи мають охоплюватися такою системою, 

різняться. 

Говорячи про систему, необхідно згадати ті властивості, які їй 

притаманні. Так,  Д.О. Білінський, цитуючи М. Вебстера і Р.Гібсона, 

констатує: «система – це інтегрована сукупність взаємодіючих елементів, що 

покликана шляхом поєднання виконувати заздалегідь визначені функції, а 

поняття системності передбачає взаємодію певних елементів» [29, c.92]2 

В. Д. Сорокін вказує, що система починається тоді, коли вона поєднує 

елементи, які взаємодіють між собою таким чином, що вони надають їй 

необхідну властивість цілісності. З огляду на це вчений невід'ємною 

властивістю системи називає її відносність, яка полягає в тому, що ця 

система може розглядатися як елемент іншої, більш широкої системи, тобто 

системи більш високого порядку [338, c.254]3. Показово, що В.Д. Сорокін 

називає й ознаки системи, окреслюючи їх коло такими з них: а) організаційне 

(структурне) відокремлення як усієї системи в цілому, так і кожного її 

складника, елемента; б) чітко визначене просторове розташування цих 

складників, а саме – по вертикалі; в) ієрархічність; г) певна самостійність 

кожного з елементів, які входять до системи; д)  використання останньою 
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різних комплексів засобів активного впливу на середовище з боку системи в 

цілому й кожного її елемента окремо; е) процесуальні засади їх 

функціонування [338, c.254]1. «Система – це множина пов’язаних між собою 

елементів, що має той чи інший вид упорядкованості за певними якостями і 

зв’язками і має відносно сталу єдність, яка характеризується внутрішньою 

цілісністю, що виражена у відносній автономності поведінки й (чи) існуванні 

цієї множини в навколишньому середовищі» [15, c. 109]2. Не викликає 

сумнівів доречність такого підходу до диференціації системи як такої. Разом 

із тим вважаємо  цілком доречним екстраполювати ці ознаки на визначення 

поняття «фінансова система». З огляду на такий підхід маємо констатувати, 

що фінансова система складається із відповідних елементів, що певним 

чином виокремлені і водночас певним чином взаємодіють один із одним. 

Показово, що ще Ю. А. Ровінський виокремив і назвав ознаки, 

притаманні фінансовій системі, зокрема: (а) здійснення розподільних і 

контрольних функцій, що виявляються в процесі планомірної мобілізації і 

витрачання грошових коштів, складаючи при цьому частину національного 

доходу, і (б) єдність, що базуються на системі господарювання та його 

плановості [307, c.48] 3. Аналізуючи і розвиваючи започаткований підхід 

Ю. А. Ровінського, О. О. Дмитрик доречно стверджує, що, незважаючи на 

розмежування ланок фінансової системи, сфер діяльності та застосування 

різних специфічних форм і методів створення, розподілу, перерозподілу і 

використання грошових коштів в кожній окремій ланці, фінансова система 

держави за своєю суттю є єдиною, оскільки (а) її витоки містяться у 

особливостях державного устрою України та (б) вона базується на єдиному 

джерелі ресурсів усіх ланок цієї системи – національному доході [74, c.84]4. 

Тут доречно навести й слова З.І. Перощук, яка  зауважує, що «фінансова 
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система будь-якої держави являє собою цілісний комплекс взаємопов’язаних 

елементів; по-друге, спираючись на певні якості та безпосередні зв’язки з 

економікою, державою і суспільством, фінансова система завжди є певною 

мірою впорядкованою; по-третє, має відносно стійку єдність фінансових 

інститутів, яка характеризується внутрішньою їх цілісністю, тощо»  [221, c. 

23]1. 

Д.О. Білінський з цього приводу слушно вказує, що в такому разі 

«стикаємося, як мінімум, із двома питаннями: (1) які елементи створюють 

фінансову систему і (2) який зв'язок їх поєднує». Далі вчений, 

проаналізувавши численну фінансово-правову літературу, надає таку 

відповідь на перше питання: «наразі наявні різні підходи до визначення 

структурних елементів фінансів як системної категорії: фондова концепція – 

диференціація фондів коштів, що обслуговують рух публічних коштів; 

суб’єктна концепція виокремлення органів, за якими закріплюється 

управління відповідною структурною одиницею; інституційний підхід – 

передбачає фактичне виділення на перший план інститутів фінансово-

правової галузі; стадійний (динамічний) підхід до регулювання руху 

публічних грошових фондів» [29, c.93] 2. У цілому погоджуючись із такими 

міркуваннями, будемо намагатися дати відповіді на поставлені питання. У 

той же час зауважимо, що деякі із названих науковцем підстав убачаються 

некоректними. Так, навряд чи при побудові фінансової системи за основу 

можна брати стадійний підхід до регулювання, за якого, імовірно, акцент 

робиться на стадіях публічної фінансові діяльності. Беручи за основу такий 

критерій, ми маємо виокремлювати такі елементи, наприклад, як мобілізація, 

чи розподіл, чи використання коштів публічних фондів. І у підсумку стадії 

публічної фінансової діяльності фактично набувають змісту структурних 

                                                           
1 [221] Перощук З.І. Правові проблеми регулювання відносин у сфері бюджетної системи України: дис .… д-

ра юрид. наук: 12.00.07 / З.І. Перощук. – Київ, 2015. – С. 23. 
2 [29] Билинский Д.А. Место налоговой системы Украины в публичной финансовой системе // Очерки 

налогово-правовой науки современности: монография / под общ. ред. Е. Ю. Грачевой и Н. П. Кучерявенко . 

– Москва-Харьков: Право, 2013. – С. 93. 



76 
 

елементів фінансової системи, що тільки порушує логічність, адже одне 

поняття поглинає інше.  

Отже, науковці по-різному формулюють поняття «фінансова система». 

Наприклад, В.В. Коваленко говорить, що фінансова система – це сукупність 

урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових 

відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, 

розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди 

[119].1 Ми не можемо погодитися з таким визначенням, адже регулюванню 

не можуть підлягати ланки відносин, у тому числі й фінансових. Теорія права 

не оперує таким поняттям як ланки відносин. Але очевидно, що будь-які 

висновки мають ґрунтуватися на загальноправових досягненнях, тобто 

здобутках теорії права. Звичайно, ми можемо припустити, що галузеві 

дослідження можуть бути певним поштовхом до зрушень і подальших 

наукових пошуків для  теоретиків права. У той же час правовому впливу 

підлягають саме певні різновиди суспільних відносин у цілому, а не їх 

«ланки». Позицію В.В. Коваленка важко підтримати ще й через те, що 

фінанси, за нашим розумінням, є урегульовані правовими нормами 

економічні відносини стосовно розподілу та перерозподілу вартості валового 

суспільного продукту та частини національного доходу, реалізація яких 

передбачає рух коштів (фінансових ресурсів) і створення  відповідних 

фондів. 

С. Клімова справедливо підкреслює, що більшість науковців 

намагаються проаналізувати фінансову систему під необхідним для їхнього 

дослідження кутом зору. Таким шляхом вона йде й сама, коли зазначає, що у 

межах науки державного управління найбільш цінним є підхід до аналізу 

фінансової системи через її поділ на приватні і публічні фінанси з 

подальшою деталізацією механізмів впливу держави на розвиток публічних 

фінансів. З огляду на це С. Клімова пропонує під публічними фінансами 
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розуміти систему економічних відносин, які виникають у реальному 

грошовому обігу при формуванні, розподілі й використанні публічних 

централізованих і децентралізованих фондів коштів, що забезпечують 

загальнодержавні потреби й потреби місцевої громади [115, c. 116]1. У 

наведеному міркуванні зроблений наголос на тому, що фахівці дають 

визначення, виходячи з того, які «потреби» вони мають. Дійсність засвідчує 

такий факт. Однак, чи логічним і справедливим є такий підхід? Вважаємо, що 

ні. Ми ще раз наголошуємо на необхідності одностайного розуміння і 

точності змісту тих категорій, які є правовими категоріями, або категоріями 

права. Тут доречно навести слова О.О. Дмитрик, яка відверто пише: точність 

термінології дуже важлива у будь-якому науковому дослідженні, а тим 

більше вона важлива при практичній реалізації вироблених юридичною 

наукою термінів. Необхідність чіткого правового регулювання фінансових 

відносин вимагає ясності формулювання окремих правових норм, чіткої 

визначеності редакції актів законодавства, а також їх уніфікації, що, у свою 

чергу, не повинно припускати вільного поводження з теоретичними 

категоріями та необдуманого їх використання [74, c.71]2. Отже, навряд чи 

поняття фінансової системи доцільно і необхідно формулювати у межах 

науки державного управління, чи науки фінансового права, чи фінансової 

науки тощо. Це хибний шлях, який, напевно, призведе лише до плутанини, 

яка відіб’ється певними колізіями у законодавстві.  

Не спостерігається логічності і в міркуваннях О. О. Олійник щодо 

позначеного аспекту. Вчена, фактично, дає декілька доволі не схожих понять 

фінансової системи, не вказуючи при цьому, чи йдеться про різні площини 

одного й того ж економічно-правового явища, чи про різні. Зокрема, 

виходячи із ресурсної або розподільної концепції фінансів, вона характеризує 

фінансову систему як сукупність різноманітних сфер і ланок фінансових 
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відносин, у процесі яких утворюються і використовуються централізовані й 

децентралізовані фонди фінансових (грошових) ресурсів. При цьому 

О.О. Олійник, порівнюючи визначення фінансів і фінансової системи, 

констатує їх ідентичність, а відмінністю називає тільки те, що фінансова 

система це сукупність сфер і ланок фінансових відносин, а фінанси — це самі 

відносини [199] 1. Далі вчена проводить порівняння між визначеннями 

фінансової системи вітчизняною та західною науками і констатує, що західна 

наука не розглядає в контексті фінансової системи державні фінанси і, в 

основному, зосереджує увагу на діяльності фінансового сектору, через який 

економічні агенти задовольняють попит у фінансових послугах, що залишає 

поза увагою фінансові відносини без участі фінансового сектора. У підсумку 

О.О. Олійник ще раз резюмує, що фінансовою системою слід розуміти 

сукупність економічних суб’єктів, які вступають між собою у фінансові 

відносини, під якими розуміються відносини щодо руху фінансових 

інструментів на еквівалентній та нееквівалентній основі [199]2. Не 

оспорюючи необхідність і доцільність проведення порівняльного аналізу 

стосовно  визначення фінансової системи вітчизняною та західною науками, 

відзначимо доволі суперечливий аспект. Йдеться про поєднання у визначенні 

фінансової системи двох різнорідних характеристик: суб’єктів і відносин. До 

того ж за такого підходу, логічно розвертаючи поняття (фінанси – фінансова 

система), ми маємо дійти помилкового висновку, що відносини становлять 

собою сукупність відносин. Очевидно, що це не так. 

Можна припустити, що такий висновок О.О. Олійник  має своїм 

підґрунтям доволі усталений підхід, відповідно до якого фінансову систему 

часто характеризують у двох аспектах : а) як сукупність фінансових 

інститутів, опосредковуючих формування і використання грошових фондів; 
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б) як сукупність державних органів і установ, що здійснюють фінансову 

діяльність [372, c.9; 363, c. 15]1.  Однак виокремлення двох аспектів не дає 

підстав їх (аспектів) поєднувати.  

Певна своєрідність властива позиції А.С. Нестеренко. Вчена пропонує 

визначати сутність фінансової системи держави у трьох площинах: 

матеріальній, економічній, правовій. Матеріальне розуміння фінансової 

системи  передбачає її характеристику як сукупності складових фінансової 

системи, що мають форму фондів, які формуються, розподіляються та 

використовуються щодо публічного інтересу. Економічне розуміння 

фінансової системи, на переконання А.С. Нестеренко, полягає у сукупності 

складових у формі фінансових (грошових та інших) відносин, що 

розвиваються у зв’язку з функціонуванням складових фінансової системи 

(відносини пов’язані з утворенням, розподілом і використанням фондів 

коштів (як приватних, так і публічних)). І, нарешті, правове розуміння 

фінансової системи – сукупність методів встановлених нормативно-

правовими актами, що мають форму нормативних вимог до режиму 

функціонування фінансової системи (фінансове законодавство, фінансова 

політика в її правових формах, функції та методи діяльності, що реалізуються 

конкретними уповноваженими суб’єктами) [184, c.64, 65]2. Аналіз та 

співставлення наведених аспектів у визначенні фінансової системи не 

дозволяють приєднатися до таких міркувань. По-перше, говорячи про 

«розуміння», А.С. Нестеренко, скоріш за все має, на увазі «зміст, значення 

чого-небудь» [327]3, тобто зміст фінансової системи. Однак, погодження із 

визначенням фінансової системи у  правовому розумінні, наданим А.С. 

Нестеренко, буде говорити про те, що ми ототожнюємо поняття «фінансова 

система» і «фінансове законодавство».  До такого сумнівного висновку 

                                                           
1 [372; 363] Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, О.О. Дмитрик та ін.; за ред. 

М.П. Кучерявенка. – Харків: Право, 2013. – С. 9; Финансовое право: учебник / под ред. О.Н. Горбуновой, – 

М.: Юристъ, 1996. - С.15. 
2[184] Нестеренко А.С. Фінансова система України: правова характеристика та законодавче регулювання: 

дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07 / А.С. Нестеренко. – Одеса, 2015. – C. 64,65 
3 [327] Словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/rozuminnja 
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приєднатися не можемо, оскільки, як справедливо зазначають колеги-

науковці, фінансове законодавство не тотожне фінансовій системі. Фінансове 

законодавство становить собою сукупність законів та інших нормативно-

правових актів, у яких фінансово-правові норми мають своє зовнішнє 

вираження [202, c.32, 33]1; фінансове законодавство, виступаючи формою 

реалізації фінансового права, містить досить широке коло нормативних актів, 

що регламентують фінансову діяльність [370, c.51]2.  

У той же час А.С. Нестеренко пропонує й узагальнене визначення 

фінансової системи як складної, відкритої, динамічної, структурованої 

ієрархічної системи, що становить собою внутрішньообумовлену сукупність 

взаємопов’язаних і об’єднаних єдиною метою сфер, ланок та інститутів, кожна з 

яких представляє специфічну групу фінансових відносин, які опосередковують 

формування, розподіл та організацію використання фондів грошових коштів 

держави, місцевого самоврядування, підприємств різних форм власності, 

фінансових інституцій [184, c. 64, 65]3. За такого підходу, на наш погляд, 

потребує додаткового уточнення питання щодо  того, чим різніться такі поняття 

як «сфера», «ланка», «інститут», кожне з яких становлять специфічну групу 

фінансових відносин. 

Очевидно, що вчена, дійшла такого висновку під впливом наукових 

розробок вчених-економістів В. О. Макаренко і І. О. Прищепчука, які  говорять 

про певну ієрархію : система – підсистема – компонент – елемент. Зокрема, на 

їх погляд, складна система – це певна кількість підсистем із характерними 

властивостями, що взаємопов’язані і взаємодіють, утворюють цілісність та 

виконують певні функції з реалізації мети. Таким чином, фінансова система 

відтворює всі процеси з перерозподілу суспільного продукту і національного 

доходу, тому є одним з найважливіших регуляторів розвитку державної 

економіки. Складність систем є важливою характеристикою, яку необхідно 

                                                           
1 [202] Орлюк О. П. Фінансове право: навч. посіб. / О. П. Орлюк. – Київ: Юрінком Інтер, 2003. – С. 32, 33. 
2 [370] Фінансове право України: підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький та ін.; за ред. 

М. П. Кучерявенка. – Київ: Юрінком Інтер, 2004. – С. 51. 
3 [184] Нестеренко А. С. Фінансова система України: правова характеристика та законодавче регулювання: 

дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07 / А. С. Нестеренко. – Одеса, 2015. –C. 64, 65. 
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враховувати при аналізі. Складність систем може бути структурною або 

функціональною. Структурна складність полягає у наявності великої кількості 

елементів і їх взаємозв’язку. Функціональна складність виражається в наявності 

багатьох взаємозв’язків і взаємозалежностей. Ці зв’язки можуть бути 

внутрішніми (між елементами системи) й зовнішніми1 [163, c. 37].  

Далі А.С. Нестеренко міркує із приводу підсистеми –чи це цілісне 

утворення у складі певної системи, чи система в системі вищого порядку 

(надсистеми). Її вона визначає як сферу, яка характеризує узагальнену за 

певною ознакою сукупність фінансових відносин. Компонент, за словами 

правниці, – це «частина підсистеми, що виділяється за певними ознаками 

(спільністю властивостей елементів або їх формою), це взаємодіючі структури, 

які підпорядковуються тим самим законам, що й вся система». У даному разі, 

А.С. Нестеренко доводить обгрунтованість використання визначення ланки, яка 

складає їх відособлену частину. І, нарешті, елемент, за переконанням вченої, це 

– «першооснова, неподільна в умовах даної системи, з якої складаються інші її 

частини. Тобто елемент (елементарний) означає кінцевий, неподільний, 

останній. Елементи характеризують склад цілого» [184, c.64, 65]2. Такі думки, 

безумовно, мають право на існування. Разом із тим, навряд чи при 

характеристиці цілого, якою є фінансова система, нам потрібно з’ясовувати 

елементи первинних складових такої системи, якими можна вважати фінансові 

інститути (ланки). Отже, підхід А.С. Нестеренко потребує суттєвого 

корегування. 

Такою, що заслуговує на увагу, є позиція А.О. Монаєнка, який вказує, 

що фінансова система країни – це сукупність підсистем публічних та 

приватних фінансів, кожна з яких має окремі ланки, що утворюються 

групами фінансових відносин, яким притаманні специфічні особливості та 

які виникають у процесі утворення, розподілу й використання публічних і 

                                                           
1  [163] Макаренко В.О. Побудова моделі фінансової системи України на основі системного підходу / 

В.О. Макаренко, І.О. Прищепчук // Фінанси України. – 2010. – № 5. – С. 37.  
2 [184] Нестеренко А.С. Фінансова система України: правова характеристика та законодавче регулювання: 

дис. …  д-ра юрид. наук: 12.00.07 / А.С. Нестеренко. – Одеса, 2015. – C. 64, 65. 
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приватних фондів коштів, що існують у державі [173, c. ] 1. Дійсно, беручи за 

основу визначення фінансів, наведене у попередньому підрозділі, цілком 

логічно говорити про підсистему приватних і публічних фінансів. 

Конструктивною є думка О. О.Дмитрик. Вчена вказує, що «фінансова 

система являє собою сукупність різних фінансових інститутів (ланок, сфер), 

врегульованих нормами фінансового права, кожен з яких сприяє утворенню, 

розподілу, перерозподілу і використанню централізованих та 

децентралізованих фондів грошових коштів. Кожна ланка системи – це 

сукупність фінансових відносин, що мають свою специфіку та особливості. 

Група таких взаємопов'язаних і однорідних (залежно від форм і методів 

створення, розподілу, перерозподілу і витрачання) відносин, що виконують 

різну роль у суспільному відтворенні і врегульовані нормами фінансового 

права, є відповідний фінансово-правовий інститут. Наявність фінансово-

правових інститутів (ланок) зумовлена різноманітністю і багатогранністю 

змісту фінансово-правових відносин, що виникають у процесі фінансової 

діяльності держави» [74, c.84] 2. Такий підхід вченої цілком узгоджується із 

думкою С. Д. Ципкіна, висловленою ще у минулому сторіччі, однак яка й 

дотепер не втратила свого значення. Правник категорично стверджував, що 

єдиним правильним є визначення фінансової системи як сукупності різних 

ланок, кожна з яких виступає як самостійний фінансовий інститут, що має 

крім загального призначення й спеціальні завдання [390, c.7 ]3. Ми 

погоджуємося із таким підходом. Певне, що кожний елемент фінансової 

системи, кожна її ланка становить сукупність однорідних фінансових 

відносин, що мають свою специфіку та особливості. Важливо при цьому 

винайти той критерій, що має лягти в основу для виокремлення таких 

однорідних фінансових відносин. Дійсно, подібним мірилом можуть 

                                                           
1 [173 ] Монаєнко А. Правовий зміст видатків як складової частини фінансової системи / А. Монаєнко // 

Право України. – 2008. – № 9. – С. 69–75. 
2 [74] Дмитрик О. А. Содержание и классификация финансовых правоотношений : монография / под. ред. Н. 

П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2004. – С. 84. 
3 [390] Цыпкин С. Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой 

деятельность советского государства / С. Д. Цыпкин. — М.: Изд-во МГУ, 1983. — С. 7. 
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виступати особливості форм і методів створення, розподілу і використання 

коштів публічних фондів. «Кожна ланка фінансової системи являє собою 

певну групу фінансових відносин, а фінансова система в цілому – сукупність 

різних сфер фінансових відносин, кожна з яких характеризується 

особливостями у формуванні та використанні фондів грошових коштів, різною 

роллю в суспільному відтворенні» [184, c. 163]. 1 

Таким чином, констатуємо, що фінансова система являє собою 

сукупність різних 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, і може називатися відповідним інститутом.  

Як вказує А.С. Нестеренко, «в науці фінансового права під елементом 

(частиною) фінансової системи розуміють фінансово-правовий інститут, що має 

матеріальний (предметний) зміст, взаємопов’язаний із внутрішньою та 

зовнішньою його формами. Як будь-який інститут права, фінансово-правовий 

інститут становить систему взаємопов’язаних норм, що регулюють відносно 

самостійну сукупність суспільних відносин у сфері фінансової діяльності 

держави та органів місцевого самоврядування. Кожен такий інститут 

характеризується правовими, економічними властивостями, а деякі з них 

(наприклад, бюджетна система) – і політичними якостями. Будь-який інститут 

фінансової системи виконує певну функцію: або фонду грошових коштів 

(такими є бюджети всіх рівнів, фінанси підприємств), або методу, що сприяє 

нормальній роботі фінансової системи держави (такою є грошова система), або 

мобілізації грошових коштів до відповідних фондів держави (такою є податкова 

система)» підсумовуючи свої міркування вчена зазначає, що інститут 

фінансової системи, перш за все, виконує певну функцію. А щодо методу, то це, 

на її думку, засіб, яким виконуються ці функції, який допомагає у виконанні 

                                                           
1 [184] Нестеренко А.С. Фінансова система України: правова характеристика та законодавче регулювання: 

дис. …  д-ра юрид. наук: 12.00.07 / АВ.С. Нестеренко. – Одеса, 2015. – С. 163.  
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функції, також зазначені критерії необхідно брати до уваги при систематизації 

фінансово-правових інститутів у складі фінансової системи держави [184, c. 

164, 165]1.  

Що стосується кількості й характеристики елементів фінансової 

системи, то серед вчених фінансистів з цього приводу ведуться плідні 

дискусії. Наприклад, О.С. Вилкова слушно розмірковує: «ототожнення 

фінансових відносин практично з усією сукупністю економічних або всіх 

грошових відносин підприємства або корпорації неприпустимо». З огляду на 

це вчена обстоює позицію стосовно звужувального підходу при 

характеристиці фінансів, за якого останні не мають охоплювати своїм 

змістом  абсолютно всі економічні відносини [53, c.90]2. Таке зауваження 

вбачається обґрунтованим і методологічно вірним при визначенні елементів 

фінансової системи, адже в ньому зроблено наголос на об’єктивній 

необхідності розмежування різних за змістом і методами регулювання 

економічних (фінансових) відносин. Далі О.С. Вилкова приєднується до 

доволі прогресивної думки А.В. Кашина, який проаналізував надбання 

закордонних  науковців, зокрема, американський і німецький досвід  за 

роботами А. Вагнера, К. Маркса й інших науковців, і резюмував : «в 

американській традиції поняття «фінанси» охоплює все те, у чому будь-якою 

мірою задіяні гроші. У нашій літературі цю ідею «прикрасили науково» і 

«фінанси» додатково пов'язали з розподільними відносинами в системі 

загального виробництва».  У підсумку  А.В. Кашин доводить, що «німецький 

підхід видається більш продуктивним, ніж американський ... У німців тільки 

у держави є бюджет, а у решти – кошторис; фінанси – в управлінні у 

держави, а у всіх інших – просто грошові активи, кошти». Таким чином, 

науковець робить слушний висновок: «фінансові відносини характеризують 

тільки частину, але не всю сукупність грошово-розпорядчої діяльності 

                                                           
1 [184] Нестеренко А.С. Фінансова система України: правова характеристика та законодавче регулювання: 
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держави» [111, c.19]1. Приєднуючись до наведених міркувань, вважаємо, що, 

зокрема,  останнє твердження має особливе значення, оскільки дозволяє 

провести межу між однаковими за формою, але різними за змістом 

економічними відносинами, що потрапляють в орбіту регулювання різними 

правовими галузями.  

Для дотримання наукової коректності, маємо ще раз звернутися до 

висновку, якого дійшла О.С. Вилкова. Вчена стверджує, що «фінанси – це 

економічна категорія, що характеризує безпосередньо фінансові відносини і 

відносини, що опосередковують фінансові відносини, сприяють їх 

виникненню, які зароджуються між державою і економічними суб'єктами і 

виражаються в законодавчо встановлених трансформаціях певних видів 

ресурсів» [53, c. 90]2. По-перше, автор цього визначення не вказує, про які 

види ресурсів йдеться і яким чином відбувається їх «трансформація», у які 

явища матеріального світу вони перетворюються. Навряд чи у цьому 

контексті доречна вказівка на таку метаморфозу. По-друге, вчена, вбачаючи у 

змісті фінансів, окрім безпосередньо фінансових, ще якісь – «такі, що 

опосередковують» фінансові відносини, пропонує, так би мовити, ходіння по 

колу. Такі непотрібні уточнення тільки провокують протиріччя й 

зумовлюють необхідність знаходження підстав для розмежування 

однотипних, по суті, суспільних зв’язків. Йдеться про розмежування різних 

видів економічних (майнових (грошових) відносин на підґрунті владного 

аспекту. Однак такі критерії вже давно сформульовано. У цьому контексті 

необхідно навести позицію М. П. Кучерявенка. Вчений, посилаючись на 

фундаментальне положення Ю. А. Ровинського про зміст фінансових 

правовідносин як владних-майнових, яке використовується в роботах 

практично усіх фахівців у даній галузі і найчастіше через загальновідомість 

навіть без виносок, справедливо звертає увагу саме на нерозривність 

                                                           
1 [111] Кашин А.В. В терминологическом лабиринте, или О месте налогов в финансовых отношения 

А.В. Кашин // Налоговая политика и практика. – 2010. – № 10. – С. 19. 
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відносин влади і специфічних майнових відносин, регулювання яких 

здійснюється як єдине ціле. Порівнюючи різногалузеві відносини, 

М.П. Кучерявенко пише: «адміністративні правовідносини – владні; цивільні  

правовідносини – майнові; фінансові – владномайнові. Якщо 

адміністративноправове регулювання націлене на управління державою 

певних сфер; цивільноправове – охоплює майнові відносини, то фінансово-

правове регулювання визначається: (1) майновим характером особливого 

роду (власником майна є держава й існує це майно в специфічній формі – 

централізованих і децентралізованих грошових фондів); (2) владним 

характером (реалізація владних повноважень здійснюється самим власником 

коштів). Саме єдність владно-майнових засад і дозволяє відмежувати 

фінансово-правові відносини, виділити їх єдність і на підставі подібного 

підходу відмежувати однорідні відносини, що є предметом регулювання» 

[372, с. 22] 1. 

Можна наводити й інші приклади. Так, О.О. Олійник наполягає, що в 

рамках фінансової системи слід розглядати такі підсистеми: підсистема 

фінансового сектору, підсистема нефінансового сектору, бюджетно-

податкова підсистема, підсистема корпоративного управління [199]. 2 Такий 

підхід навряд чи може вважатися конструктивним. Справа в тому, що тут 

поєднуються різнорідні відносини (приміром, бюджетні і податкові), при 

цьому не називається чіткий критерій для їх розмежування.  

О.О. Дмитрик більш логічно підходить до вирішення проблеми. Вона 

підкреслює, що для належного виокремлення складових елементів 

фінансової системи необхідно виходити насамперед з особливостей 

соціально-економічного розвитку країни в розглядуваний період [74, c. 87]3. 

Дійсно, це вкрай важливе зауваження, оскільки від даного фактору залежить 

                                                           
1 [372] Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, О.О. Дмитрик та ін.; за ред. М.П. 

Кучерявенка. – Харків: Право, 2013. – С.  22. 
2 [199] Олійник О.О. Економічна сутність фінансової системи з погляду вітчизняної та західної науки / 

О.О. Олійник //  Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 4. – [Електронний ресурс]. –

  Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2011_3_1/093-098.pdf 
3 [74] Дмитрик О. А. Содержание и классификация финансовых правоотношений: монография / под. ред. Н. 

П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2004. – С. 87. 
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окреслення кола тих відносин, що підпадають до фінансово-правового 

регулювання. Далі О.О. Дмитрик стверджує, що фінансова система України 

на сучасному етапі складається з наступних ланок: 1) бюджетної системи, яка 

являє сукупність економічних відносин щодо мобілізації, розподілу, 

перерозподілу і використання централізованих фондів; 2) фінансів 

державних і комунальних підприємств, установ, організацій та їх об’єднань, 

тобто відносин, які опосередковують мобілізацію, розподіл, перерозподіл і 

використання децентралізованих фондів; 3) державного страхування, тобто 

суспільних відносин, що виникають і розвиваються щодо централізованих і 

децентралізованих страхових фондів, що забезпечують захист інтересів 

громадян і юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових 

випадків); 4) кредиту, що містить у собі державний кредит, що відбиває 

фінансові відносини стосовно мобілізації державою тимчасово вільних 

фінансових ресурсів юридичних і фізичних осіб для задоволення державних 

потреб, і банківський кредит – суспільні відносини з приводу акумуляції 

банками тимчасово вільних коштів держави, юридичних і фізичних осіб, що 

надаються суб'єктам господарювання й населенню на умовах строковості, 

зворотності і платності; 5) позабюджетних фондів, тобто фінансових 

відносин, спрямованих на формування позабюджетних фондів, що мають 

цільове призначення, створюються за рахунок різних джерел і дозволяють 

ефективно й доцільно фінансувати найважливіші державні заходи [74, c.87] 1. 

Підтримуючи в цілому таку думку, відзначимо, що соціально-економічні 

умови з плином часу, (а це більш ніж дванадцять років) змінюються, що 

вказує про необхідність корегування зазначеного підходу.  

А. С. Нестеренко запропоновано до складу фінансової системи включити 

дві групи самостійних сфер: 1) базові (публічні фінанси та фінанси суб’єктів 

господарювання); 2) додаткові (міжнародні фінанси та фінансовий ринок), які 

мають складну структуризацію та складаються з ланок та фінансово-правових 
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інститутів [184, c.163] 1. Л.М. Безгубенко розглядає фінансову систему більш 

розгорнуто, до її складу включено такі ланки: фінанси галузей народного 

господарства; загальнодержавні фінанси; фінанси домогосподарств; фінанси 

громадських організацій; фінанси підприємств, галузей матеріального 

виробництва; фінанси установ, організацій, галузей невиробничої сфери; 

бюджетна система; система позабюджетних фондів; державний кредит2 [23, 

с. 15]. 

Доволі різниться від наведених думка О.В. Сніжко. По-перше, вчена 

справедливо вказує, що проблема теорії фінансової системи в її цілісності 

значною мірою перебуває поза межами сучасних наукових досліджень. Далі 

вона вказує, що у зарубіжній літературі дослідження фінансової системи 

стосуються переважно сучасної трансформації її функціональних 

характеристик, порівняльного аналізу моделей фінансової структури, впливу 

цієї системи на економічне зростання, проблем фінансової стабільності тощо. 

У той же час аналіз вітчизняної літератури дав їй можливість констатувати, 

що  такі дослідження інтегровані в розробку теорії фінансів і зосереджені на 

аналізі функціонування фінансової системи національної економіки в умовах 

глобалізації. При цьому існуючі теоретичні моделі фінансової системи 

істотно відрізняються методологічними основами, а трактування поняття 

«фінансова система» не є однозначним навіть у межах однієї наукової школи. 

Як наслідок, інтегрованої теоретичної концепції фінансової системи у 

сучасній економічній науці не існує, як і спільного розуміння щодо 

формування фінансових структур чи загальних закономірностей розвитку 

фінансових систем. Проблема визначення гносеологічних параметрів 

категорії “фінансова система” у сучасній науці й надалі залишається 

актуальною. З огляду на це вчена пропонує розрізняти три теоретико-

методологічні положення, які принципово важливі для з’ясування сутності 

                                                           
1 [184] Нестеренко А.С. Фінансова система України: правова характеристика та законодавче регулювання: 
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// Фінанси України. — 1996. — №  6. — С. 15. 



89 
 

фінансової системи. По-перше, фінансова система є економічним інститутом. 

Як і будь-який економічний інститут, це продукт самоорганізації на основі 

суспільного поділу праці, спрямований на забезпечення потреб індивідів і 

суспільства. По-друге, фінансова система виникла внаслідок поділу праці в 

межах економічної системи, тому її слід розглядати як специфічний (за 

економічним інструментарієм, функціями, способом організації і 

функціонування) механізм координації економічних взаємодій у процесі 

управління економічними ресурсами. По-третє, фінансова система є 

системним об’єктом і як такий – «це внутрішньо організована структура» – 

система систем, що виступає як засіб досягнення певної (системної) мети, 

має специфічні механізми самозбереження і енергію саморозвитку, 

підпорядковується власній логіці історизму та іманентним законам”1 [ 330, с. 

100–101, 118]. 

Наведемо також і міркування З.І. Перощук. Вчена стверджує, що  

суттєвих відмінностей у дефініціях, що пояснюють сутність чи структуру 

фінансової системи держави, не спостерігається. Державні фінанси, зокрема 

бюджетна система, у фінансовій системі займають центральне місце (такий 

висновок випливає з кожної без винятку дефініції). У підсумку З.І. Перощук  

констатує: фінансова система являє собою систему фінансових 

(неюридичних) та правових (юридичних) інститутів і одночасно вона є 

сукупністю взаємозалежних фінансових та правових інститутів, які сприяють 

утворенню та використанню відповідних централізованих та 

децентралізованих фондів коштів, необхідних для здійснення фінансової 

діяльності держави та органів місцевого самоврядування [221, c. 36, 38]2. 

Показово, що О.О. Лукашев, оцінюючи наведені та інші позиції 

вчених-фінансистів і правників, справедливо вказує, що особливістю 

запропонованих моделей фінансової системи є те, що як її ланки 
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виділяються різні за змістом елементи. Зокрема, це стосується кредиту. 

Якщо інші ланки по суті відображають конкретні грошові фонди (бюджети, 

позабюджетні цільові фонди, фонди соціального страхування), то кредит 

незалежно від виду (державний, муніципальний або банківський) за своїм 

змістом є одним із методів, що забезпечують рух у відповідні грошові 

фонди. Зважаючи на це, вчений далі говорить, що у фінансовій системі 

варто виділяти кілька структур, кожна з яких буде поєднувати 

однопорядкові за змістом елементи. Безумовно, центральною, 

системоутворюючою є структура, що являє собою сукупність публічних 

грошових фондів, оскільки саме їхнє формування, розподіл і використання є 

змістом фінансової діяльності. Крім того, фінансова система містить 

структури, що включають: а) сукупність органів спеціальної компетенції 

(державних і муніципальних), що здійснюють управління у сфері публічних 

фінансів; б) сукупність методів, застосовуваних на стадіях формування, 

розподілу й використання публічних грошових фондів. Виділення 

зазначених відносно самостійних структур зумовлено не тільки 

міркуваннями наукового пошуку, але й відображає об'єктивні особливості 

структурування елементів фінансової системи на основі застосування 

певного класифікаційного критерію [156, c. 101]1. Безумовно погоджуємося 

із твердженням науковця, що при виділенні структурних елементів 

фінансової системи, кожна з яких має поєднувати саме однопорядкові за 

змістом елементи. Це вкрай важливо.  

Аналізуючи і синтезуючи наведені міркування можна констатувати: (а) 

фінансова система складається із відповідних елементів; (б) такими 

елементами фактично виступають певні групи фінансових відносин; (в) ці 

елементи взаємозалежні, однопорядкові й взаємодіючі; (г) у процесі 

реалізації таких  відносин утворюються і використовуються різні грошові 

фонди; (д) кожний елемент системи має свої специфічні форми та способи 

                                                           
1 [156] Лукашев О.А. Теоретичні проблеми системи фінансового права: монографія / О.А. Лукашев. – 

Харків: Право, 2010. – С.  101. 
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формування та використання грошових фондів; (е) кількість і зміст таких 

елементів залежить від розвитку соціально-економічних відносин у державі. 

Вважаємо, що таких критеріїв може бути декілька. Ще раз наголосимо, 

що потрібно брати до уваги однопорядкові за змістом елементи. При цьому 

використання однієї єдиної ознаки не дасть об’єктивного результату. Окрім 

того, необхідно зважати на визначення поняття «фінанси», яке є вихідним, 

первинним стосовно поняття «фінансова система». Як уже вказувалось у 

попередньому розділі, фінанси становлять собою систему економічних 

відносин, які опосередковують рух валового внутрішнього продукту, 

національного доходу, руху грошей і інших фінансових інструментів, 

шляхом створення і використання коштів відповідних фондів. Спираючись 

на зазначену засаду про однопорядковість компонентів, видається можливим 

такий підхід до диференціації ознак фінансової системи. 

По-перше, залежно від публічної ознаки, за якої простежується мета 

правового регулювання, у складі фінансової системи можна виокремити 

публічну і приватну складову. Публічна фінансова система – це внутрішня 

будова публічних фінансів, що становить сукупність однорідних 

взаємопов'язаних суспільних відносин (інститутів), що опосередковують  

формування, розподіл та використання коштів фондів, необхідних державі та 

органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань 

і функцій. Приватна фінансова система – це внутрішня будова приватних 

фінансів, що становить сукупність однорідних взаємопов'язаних суспільних 

відносин (інститутів), що опосередковують формування, розподіл та 

використання коштів фондів, необхідних приватним суб’єктам.  

По-друге, у складі публічної фінансової системи, використовуючи 

фондовий підхід, можна виокремити такі групи однорідних відносин:  

1) бюджетні відносини (бюджетна система, яка являє сукупність 

економічних відносин щодо мобілізації, розподілу, перерозподілу і 

використання бюджетів;  



92 
 

2) відносини з приводу державного страхування (державна страхова 

система – суспільні відносин, що виникають і розвиваються щодо руху 

коштів державних страхових фондів, що забезпечують захист інтересів 

громадян і юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових 

випадків);  

3) відносини з приводу формування і використання фондів державних і 

комунальних підприємств, що мають цільове призначення (позабюджетна 

децентралізована система). 

По-третє, беручи за основу спосіб (метод) формування відповідних 

фондів виділяємо: 

1) податкові відносини (податкова система – фінансові відносини 

стосовно мобілізації грошових коштів за рахунок податків і збрів); 

2) публічні кредитні відносини (публічна кредитна система - фінансові 

відносини стосовно мобілізації державою і територіальними громадами 

тимчасово вільних фінансових ресурсів юридичних і фізичних осіб для 

задоволення відповідних потреб); 

3) фінансові відносини, що опосередковують сплату неподаткових 

обов’язкових платежів (неподаткові надходження). 

Зауважимо, що сьогодні науковці спостерігають тенденцію, за якої 

певні фінансові відносини залишено осторонь фінансово-правового 

регулювання і, відповідно, зі складу фінансової системи, чи навпаки, 

відносини потрапляють у коло регулювання фінансовим правом однак, не 

виокремлюються як самостійний елемент (ланка) фінансової системи. Так, 

Д.О. Білінський пише, що традиційна чотириланкова структура фінансової 

системи (мається на увазі, виокремлення таких ланок, як бюджетна система, 

обов'язкове державне страхування, державний кредит і фінанси підприємств) 

підлягає перегляду з огляду на істотну зміну економічних відносин порівняно 

з тим періодом, коли формувалися такі уявлення про структуру фінансової 

системи. Далі вчений пропонує, зважаючи на істотні зміни, пов’язані 

посиленням ролі податків і зборів як основних джерел доходів публічних 
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грошових фондів, в структурі публічної фінансової системи виділяти 

податкову систему. До того ж, на переконання вченого, фінанси підприємств 

(насамперед державних і комунальних) не мають такого істотного значення в 

формуванні суспільних доходів, яке їм відводилося в період функціонування 

адміністративно-командної економіки. Тому їх не слід розглядати як 

структурні елементи фінансової системи [29, c.97]1.  Що стосується відносин, 

які фактично регулюються фінансовим правом, однак не виокремлюються як 

самостійний елемент (ланка) фінансової системи, то це, дійсно, податкова 

система. Однак, застосовуючи запропонований нами підхід, податкова 

система органічно входить до складу фінансової системи держави і займає у 

ній ключове місце. Стосовно фінансів підприємств, то тут акцент має бути 

зроблено саме на державних і комунальних підприємствах. Фінансові 

відносини, учасниками яких стають названі суб’єкти, мають певну специфіку 

і можуть займати самостійне місце у структурі фінансової системи. 

Отже, ми констатуємо, що фінансова система становить собою складне 

динамічне правове явище. При цьому наразі йде активний пошук тих 

критеріїв, які б дозволили чітко окреслити елементи такої системи, а отже 

забезпечити чітке розмежування режимів правового регулювання різних за 

своєю суттю економічних відносин у державі. Вирішення такого наукового 

завдання, напевно, стане запорукою у виявленні й усуненні недоліків 

правового регулювання сучасного механізму розподілу й перерозподілу 

акумульованих коштів у публічних фондах і, у підсумку, дозволить більш 

ефективно і раціонально використовувати відповідні кошти фондів державою 

при здійсненні нею фінансової діяльності, чим зміцнить державний 

суверенітет України. 

 

                                                           
1 [29] Билинский Д.А. Место налоговой системы Украъны в публычной финансовой системе / 

Д.А. Билинский // Очерки налогово-правовой науки современности: монография // под общ. ред. Е. Ю. 

Грачевой и Н. П. Кучерявенко. — Москва-Харьков: Право, 2013. – С. 97. 
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1.2. Публічна  природа регулювання фінансових відносин 

1.2.1. Теоретичні підходи до визначення категорії «публічність»   

Розкриття змісту приватного і публічного інтересів у правовому 

регулюванні фінансових відносин, а також визначення їх співвідношення – 

це проблеми, до розгляду яких вдавалися правники в усі часи. Вчені 

наголошують на тому, що категорія інтересу – «одна з основних 

соціологічних і юридичних категорій, за допомогою якої розкривається 

зв'язок між об’єктивними закономірностями і діями людей. Саме інтереси 

визначають напрямок дії суб’єкта, формують мотиви його поступків і 

соціальної поведінки» [337, c.9] 1. Дійсно, говорячи про інтерес як категорію 

правову й аналізуючи теоретичні розробки представників різних галузей 

права, можна дійти висновку, що інтерес є складним і багатогранним 

поняттям, об’єктивною соціальною реальністю. Саме тому інтерес у праві 

розглядається з різних позицій: 1) як один із критеріїв розмежування 

приватного та публічного права; 2) як елемент, передумова або мета 

суб’єктивного права; 3) у вузькоматеріальному розумінні – як «благо», 

«вигода», «користь» [56, c.82]2. 

Так, Ад. Вагнер розмірковував над тим, що наука про фінанси завжди 

зобов'язана мати перед очима необхідність правильного співвідношення між 

дійсною цінністю державних послуг для народного життя і тим, у що вони 

обходяться приватним господарствам. За справедливими словами вченого, 

цей основний принцип робить ведення державного господарства вкрай 

важким завданням, успішність якого обумовлюється тільки великою 

обережністю і суворою обдуманістю в заходах. Розвиваючи подібну думку 

І.І. Янжул наголошує, що державна діяльність має на увазі не тільки 

матеріальні цілі фіску, а й постійний розвиток народного добробуту, а тому 

повинна поступатися своїми матеріальними вигодами, коли вони знаходяться 

                                                           
1 [337] Соотношение частных и публичных интересов в условиях реформирования законодательства 

Российской Федерации: монография / под общ. ред. О.Ю. Бакаевой. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С 9 . 
2 [56] Гетманцев Д.О. Фінансово-правове зобов’язання як окрема категрія фінанового права: монографія / 

Д.О. Гетманцев. – Київ: Юрінком Інтер, 2001. – С. 82.  
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в колізії з більш високими інтересами, що є складовими головної мети буття 

держави [416, c. 49] 1.  

Відзначимо, що вчені у різні часи намагалися знайти певні критерії, 

які б дозволяли відокремити публічне право від приватного, що призвело до 

виокремлення матеріальної теорії їх розмежування. Аналіз наукової 

юридичної літератури засвідчує можливість виокремлення декількох 

напрямів щодо того, за якими підставами відбувається розподіл приватного 

права і публічного. Так, науковці говорять про існування декількох теорій 

розмежування приватного і публічного права. Отже, чим публічне право 

різниться від приватного, які інтереси можна вважати публічними і чому, 

якою має бути межа між приватними і публічними інтересами – це ті 

питання, на які ми спробуємо надати відповіді. 

Представники матеріальної теорії розмежування приватного та 

публічного права будують свої конструкції виходячи із змісту відносин , що 

регулюються. Вони звертають увагу на те , що регулює відповідна правова 

норма, в чому зміст тих чи інших правовідносин [391, c.10] 2.  Всі різновиди 

уявлень прибічників матеріальних теорій цього розмежування асоціюються з 

так званою класичною теорією та  базуються на твердженні римського 

юриста Ульпіана: «Вивчення права розподіляється на дві частини: публічне і 

приватне ( право). Публічне право  стосується положень римської держави, 

приватне – користі окремих осіб. У той же час Ульпіан підкреслював, що 

корисне існує як в суспільних відносинах, так і приватних» [72, c. 23] 3. 

Нагадаємо, що класична теорія Ульпіана базується на розподілі правових 

норм. Однак зважаючи на те, що приватне та публічне право спрямовано на 

регулювання суспільних відносин, абстрагуватися від розподілу відносин на 

групи (ті, що складають предмет публічних інтересів, і відносини, метою 

                                                           
1 [416] Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах / И.И. Янжул. – 

М.: Статут, 2002. – С. 49.  
2 Див.: [391] Черепахин Б.Б.  К вопросу о частном и публичном праве / Б.Б. Черепахин. – М.: ДЕ-ЮРЕ, 1994. 

– С. 10 
3 [72] Дигесты Юстиниана  избранные фрагменты в пер. и с прим. И.С. Перетерского / отв. ред. 

Е.А. Скрипилев. – М. : Наука, 1984. – С. 23. 
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яких є задоволення інтересів приватних осіб) навряд чи логічно. Зробимо 

наголос на тому, що розмежування приватного та публічного права з позиції 

теорії Ульпіана формує орієнтир перш за все для законодавця. На основі 

установлених ним принципів формуються вихідні засади правотворення, 

однак залишаються без відповіді питання щодо осіб, які мають будувати 

свою поведінку відповідно до правових приписів, тобто мають застосовувати 

право. 

Подальший розвиток науковцями матеріальної теорії розподілу 

приватного і публічного права Ульпіана зумовив формування двох течій 

послідовників. Вони різнилися залежно від того, якою була відповідь на 

питання стосовно того, що є підґрунтям для такого розмежування: інтерес чи 

майнова ознака.  

Прибічники матеріальної теорії інтересу вважали, що публічним 

правом є таке, що охороняє інтереси держави, тоді як  приватним – інтереси 

приватних осіб. Цей різновид матеріальної теорії розподілу права базується 

на концепції характеру інтересів. Ідеться навіть не про природу чи зміст 

інтересу, а про його спрямування, мету.  Одним із найбільш яскравих та 

послідовних прибічників цієї позиції був Г. Ф. Шершеневич. Виходячи із 

протилежності особи та суспільства, приватної та суспільної діяльності, він 

робив висновок, що у сфері своїх приватних інтересів кожна особа 

користується більшою свободою, ці відносини відображають найближче 

оточення особи, які йому набагато важливіші ніж інтереси суспільні. Ця 

аргументація приводила його до питання: « чи можна законодавцю не 

прийняти до уваги такого характеру цих відносин, не надати можливість 

зацікавленій особі вимагати захисту у випадку правопорушення, не зупинити 

суспільну владу перед кордоном цього кола» [403, c. 10]1. 

Як убачається, в положеннях, сформульованих Г. Ф. Шершеневичем, 

є певне раціональне зерно. Безумовно, характер інтересів повинен 

                                                           
1 Див: [403] Шершеневич Г. Ф. Учебник русcкого гражданского права (по изданию 1907 г.) / Г.Ф. 

Шершеневич. – М.: Спарк, 1995. –  С. 10. 
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враховуватись при формуванні та удосконалення механізму правового 

регулювання, особливо у сфері фінансів. При цьому складно відповісти на 

питання: де знаходиться межа, яка чітко та послідовно виділяє сферу 

приватного від публічного права. Іншими словами, доволі складно провести 

лінію розмежування, яка дозволить чітко виокремити сфери приватного та 

публічного права.  Треба мати на увазі, що в узагальненому вигляді і норми 

приватного права безпосередньо пов’язані й в остаточному разхунку 

забезпечують захист публічних інтересів. Не випадково І. О. Покровський 

звертав увагу на цю проблему. Розмірковуючи над суттю й відмінностями 

приватного і публічного права, вчений ставить риторичні запитання, які 

водночас виступають як аргументи на користь діалектичної складності цих 

двох видів інтересу, яким визначається приватне чи публічне право. Так, він 

пише: «хіба побудова родини, власності чи спадкування не має значення для 

держави як цілісної системи, хоча це беззаперечні інститути цивільного 

права. Хіба не інтереси держави гарантує державне управління при укладенні 

контракту, щодо потреб армії, яка захищає батьківщину. Водночас, такий 

контракт беззаперечно відноситься до приватного права , а не публічного» 

[229, c.37]1.  

Таким чином можна стверджувати, що виходячи із розмежування 

приватного та публічного інтересу  не завжди вдається чітко побудувати 

кордон між приватним і публічним. Показово, що Ф. В. Тарановський 

підкреслював, що хоча юридичні норми, що регулюють власність та майнові 

угоди, відносяться до приватного права , ніхто не зможе довести, що метою 

їх є не суспільні , а виключно приватні інтереси [344, c.225]2. З іншого боку, 

публічно-правова норма, яка забезпечує недоторканність приватного 

помешкання, стосується не стільки держави, скільки, пеерважно, користі 

приватної особи. Вважаємо, буде послідовним стверджувати, що будь-яка 

                                                           
1 Див.: [229] Покровский И. А.  Основные проблемы гражданского права / И.А. Покровский. – М. : Статут, 

1998 . – С. 37.  
2 Див:[344] Тарановский Ф. В. Учебник энциклопедии права / Ф.В. Тарановкий. – Юрьев: Тип. К. 

Маттисена, 1917. –  С. 225 
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галузь права у своєму регулятивному впливі поєднує забезпечення і 

державного, і приватного інтересів, які об’єктивно не можна розділити. Вони 

взаємодіють, але така взаємодія може бути різною.  

Так, при реалізації міжбюджетних відносин, які відповідно до ст. 81 

Бюджетного кодексу України становлять собою відносини між державою, 

Автономною Республікою Крим та територіальними громадами щодо 

забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними 

для виконання функцій, передбачених Конституцією України та законами 

України [37]1, і є безумовно публічними, в остаточному рахунку  

відбувається задоволення і приватних інтересів членів територіальних 

громад. Подібна характеристика притаманна і такому правовому явищу, як 

справляння податків і зборів. 

Як вбачається, саме у цьому полягає загальний сенс правового 

регулювання. Головна мета права упорядкувати поведінку всіх учасників 

відносин у тій формі, яка є найбільш прийнятною і доцільною для 

конкретного етапу розвитку держави і суспільства. Якщо такі твердження 

перевести у площину фінансово-правового регулювання, то стає очевидним, 

що це завдання не з легких і потребує достеменного аналізу як сучасного 

стану економічних (фінансових) відносин, так і окреслення перспектив їх 

розвитку, планування тощо. Не випадково останніми роками точиться жвава 

полеміка  про те,  які відносини мають піддаватися фінансово-правовому 

регулюванню (йдеться передусім про банківські, страхові, валютні 

відносини) [12; 118; 120; 135; 138; 205] 2.  

                                                           
1 [37] Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572.   
2 Див.: [12; 118; 120; 135; 138; 205] Алісов Є.О. До питання про реалізацію основної функції національного 

банку України в умовах світової економічної кризи / Є.О. Алісов // Проблеми законності. – 2009. – № 100. – 

С. 270-277; Коваленко А.А. Банківська діяльність у контексті предмета фінансового права // Право і 

суспільство. – 2015. – № 3(частина 2). – С. 111-117; Ковальчук А. Посилення регулюючого потенціалу 

фінансового права в публічних правовідносинах / А. Ковальчук // Публічне право. – 2011. – № 1. – С. 45-53; 

Кошель Д.Е. Финансовый рынок и новый взгляд на базисные финансово-правовые категории  / Д.Е. Кошель 

// Финансовое право. – 2010. – № 6. – С. 18-21; Крохина Ю.А. Современные вопросы предмета финансового 

права  / Ю.А. Крохина //Фінансове право. – 2012. – № 1 (19). – С. 4-8; Очкуренко С.В., Баштовий С.В. 

Актуальні проблеми визначення меж фінансово-правового регулювання / С.В. Очкуренко, С.В. Баштовий // 

Право і громадянське суспільство. – 2013. – № 4. – С. 85-90. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Поряд із тим треба пам’ятати, що правове упорядкування 

спрямовується в ідеальному вигляді на досягнення безконфліктної ситуації, 

де раціонально співвідносяться приватні і публічні інтереси. Розмежування 

приватного і публічного за такого підходу виходить із примату відповідного 

типу інтересу. Іншими совами, йдеться про те, що в публічно-правовому 

регулюванні інтерес держави (чи іншого владного суб’єкта) виражений 

безпосередньо, а приватних осіб опосередковано. У приватному праві на 

першому плані постає безпосередня реалізація приватних інтересів. Саме 

тому Є. Б. Пашуканіс абсолютно логічно  звертає увагу, що провести межу 

між егоїстичним інтересом людини як члена суспільства і загальним 

інтересом політичного цілого можна лише в абстракції [212, c. 59] 1. Дійсно, 

ці інтереси взаємопов’язані і навряд чи можна навести приклад конкретного 

правового інституту, у якому в абсолютно чистому вигляді присутній 

виключно один вид інтересу. Отже, необхідно враховувати, що держава, як 

правотворець та 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, проте роль держави у різних режимах 

неоднакова.  

Показово, що на розглядуваний аспект звертав увагу і сам 

Г. Ф. Шершеневич. Аналізуючи приватноправові відносини, вчений робив 

акцент на специфічній ролі держави. Специфіка її в тому, що держава 

виступає не лише як учасник, який контролює поведінку інших суб’єктів та 

володарює над ними, але й як суб’єкт, права і обов’язки якого вона реалізує 

на рівних умовах з громадянами. При цьому найбільшу складність в 

обґрунтуванні логічності теорії інтересів він бачив у тому, щоб довести, як 

при реалізації приватного інтересу в приватному праві держава стає 

суб’єктом цих відносин, залишаючись в остаточному рахунку учасником, 

                                                           
1 Див.: [212]  Пашуканис Е. Б. . Общая теория права и марксизм / Е.Б. Пашуканис. – М.: изд. Соц. акад., 

1926. – С. 59. 



100 
 

який найповніше реалізує суспільний інтерес. З цих позицій абсолютно 

логічною є критика Г. Ф. Шершеневичем теорії двоїстої держави, згідно з 

якою держава водночас становить суб’єкт публічного права та являє собою 

казну як суб’єкт приватного права. Вчений виражав заперечення і стосовно 

характеристики держави в цілому – як суб’єкта приватноправових відносин. 

«Держава і приватна особа можуть бути протиставлені, але не зіставлені», - 

писав правник [404, c. 145-151] 1. У цьому контексті можна навести позицію 

Ю. О. Тихомирова. Він доводить, що публічні інтереси являють собою 

суспільні інтереси, без задоволення яких неможливо, з одного боку, 

реалізувати приватні інтереси, з іншого боку – забезпечити цілісність, 

сталість і нормальний розвиток організацій, держав, націй, соціальних 

прошарків, врешті суспільства в цілому. Це – офіційно визнані інтереси, що 

мають підтримку держави і правовий захист. Таким чином, публічний 

інтерес є визнаний державою і забезпечений правом інтерес соціальної 

спільноти, задоволення якого служить умовою і гарантією її існування і 

розвитку [352, c. 55]2. 

Разом із тим такі висновки не мають бути перепоною у тому, щоб 

розкрити зміст публічного інтересу. 

Базуючись на подібних вихідних принципах, Л. І. Петражицький 

виділив дві правові системи (особисто-вільного права і права соціального 

слугування ) та  запропонував поділ права на два види [222, c. 686-745]3:  

а) особисто-вільне – його сутність у тому. що відсутня єдина 

централізація владного управління, діяльність забезпечується вільною 

(свободною) ініціативою індивіда, що заснована на власній користі;  

б) соціально-службове – діяльність підпорядкована єдиному 

централізованому напрямку та управлінню з боку влади. Поштовхом до 

такого роду діяльності є примусова вимога, яка  пред’являється індивіду 

                                                           
1 Див: [404] Шершеневич Г. Ф.  Общая теория права. Вып. 2, 3, 4. – М.: изд-во « Юридич колледж  МГУ», 

1995. – Т.2. –  С. 145-151. 
2[352] Тихомиров Ю. А. Публичное право: учебник / Ю. А. Тихомиров. – М.: БЕК, 1995. –С.55. 
3 [222] Петражицкий Л. И. Теория права и государства  / Л.И. Петражицкий. –  СПб.: Тип. Меркушева , 1910. 

– Т.2. – С. 686-745.  
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владою. Л.І. Петражицький логічно обґрунтував факт розмежування 

приватного і публічного і виходив із того, що публічне право забезпечує 

реалізацію централізованого управління людської поведінки (перевагою 

імперативних правових норм ), тоді як приватне право розраховане на вільну 

діяльність індивідів за власним уявленням (перевагою диспозитивних норм) 

[344, c. 228]1 . 

В. Н. Дурденевський, базуючись на цих же підходах, акцентував увагу, 

що публічні права можуть реалізовуватись лише на користь підвладних осіб 

чи соціальних груп (соціоцентричні ), тоді як приватні – в інтересах особи, 

яка ними володіє ( егоцентричні ) [82, c.96] 2. Соціоцентричні відносини 

передбачали або створювали можливість виокремлення єдиного інтересу, 

центральної ланки , яка і виражала зацікавленість всього суспільства в 

цілому. В умовах егоцентричних відносин складно було настільки поєднати 

інтереси окремих приватних осіб, щоб утворився єдиний вектор руху – 

єдиний інтерес. Особливістю поглядів цього дослідника стосовно 

розмежування приватного і публічного права була орієнтація на напрямок 

свідомості учасника відносин. На перший план, за такими міркуваннями, 

виходить суб’єктивне уявлення учасників відносин, що може і не співпадати 

з об’єктивним змістом як безпосередньо відносин, так і сенсом дій. Треба 

погодитись з С. В. Дорохіним, що така позиція фактично повернула 

дослідника до витоків матеріальної теорії Ульпіана [79, c. 15] 3. З огляду на 

це ще раз наголосимо на тому, що розмежування приватного і публічного має 

відбуватися на підставі того, чиї інтереси мають бути реалізовані .  

Поряд із теорією інтересу вчені для розмежування публічного і 

приватного розробляли іншу концепцію. Її вихідним принципом стало 

використання матеріальної ознаки як підстави поділу.  За такого підходу 

                                                           
1 [344] Тарановский Ф. В. Учебник энциклопедии права / Ф.В. Тарановский. –  Юрьев: Тип. К. Маттисена, 

1917. – С. 228. 
2 [82] Дурденевский В. Н. Субъективное право и его основное разделение  // Сб. Общ. истор., философ. и 

соц. наук при Пермском ун-те. –  Вып.1. – 1918 . – С. 96. 
3 [79] Дорохин С. В. Деление права на публичное и частное: конституционно-правовой аспект / 

С. В. Дорохин. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 15 
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поділ приватного і публічного права здійснювався залежно від того, які 

відносини є предметом правового регулювання: майнові чи немайнові.  

Виходячи з цього стверджувалось, що приватне право регулює майнові 

відносини приватних осіб, держави та інших публічно–правових утворень. 

Фактично при цьому співвідношення публічних і приватних прав 

замінювалось протиставленням майнових і немайнових прав.  

Саме з таких позицій аналізував право К. Д. Кавелін [105, c.4] 1.  Він 

дійшов висновку, що  між приватними і суспільними інтересами межі не 

існує. У той же час вона є як певна примара, що забезпечує перехід 

приватного в суспільне і навпаки. Приватні відносини настільки тісно 

пов’язані з публічними, що не можуть існувати одні без одних. Безумовно, 

певні коливання між приватним і публічним, їх трансформація – процеси 

об’єктивні, які, однак, не призводять до імплементації приватного в публічне 

та навпаки. Така логіка, на наш погляд, виражає загальний підхід до 

з’ясування права в цілому. В той же час вважати, що шляхом таких процесів 

формуються засади комплексності в праві ( а не в законодавстві ), навряд чи 

логічно. С. В. Дорохін аргументовано підкреслює, що відповідь на це 

питання стосується лише співвідношення заборон та дозволів у публічному і 

приватному праві [79, c.16] 2. Не враховуючи цього, ми дійшли б висновку, 

що публічне право складається лише із забороняючих норм, а приватне 

включає всі різновиди дозволів .  

К. Д. Кавелін дуже своєрідно розмежовував публічне і приватне. Він 

виходив з того, що публічне – це те , що відноситься до держави в цілому, 

приватне – те , що відноситься до будь – яких її складових елементів [105, c. 

132]3. За К.Д. Кавеліним, існує чітке розмежування між державою, її 

інтересами (публічне) та інтересами всіх інших учасників відносин 

                                                           
1 Див:[105] Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязятельствам / К.Д. Кавелин. – СПб.: Тип. 

М. М. Стасюлевича, 1879. –  С. 4. 
2 Див: [79] Дорохин С. В. Деление права на публичное и частное: конституционно-правовой аспект / 

С.В. Дорохин. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 16. 
3 Див: [105] Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязятельствам / К.Д. Кавелин. – СПб.: 

Тип. М. М. Стасюлевича, 1879. – С. 132.  
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(приватне). Приватними інтересами він вважав будь-які, що були 

відокремлені від інтересів держави. Інтереси, наприклад, окремої волості 

характеризувались ним як приватні.  

На наше переконання, сьогодні склалися умови для більш логічної 

аргументації того, що публічні інтереси можуть та повинні реалізовуватись 

не лише на рівні державного управління, при реалізації  його завдань та 

функцій. Значна кількість публічних інтересів реалізується на рівні 

територіальних громад. І навряд чи може бути послідовним доведення того, 

що загальні суспільні інтереси, що мають реалізовувати окремі 

адміністративно – територіальні утворення (місто, селище і т. д.) є 

приватними. Не випадково П. В. Мельник підкреслює, що публічний інтерес 

при сплаті податків у кінцевому рахунку реалізується через задоволення 

приватних інтересів, у першу чергу, бюджетних споживачів, а також всіх 

інших осіб, які тим чи іншим чином «споживають» блага, що надаються 

державою. «Податкова система має бути спроектована так, щоб індивіди 

були переконані в доцільності своїх податкових виплат» [169, c. 76]1. 

Публічні інтереси з надання послуг освіти, медичних послуг 

реалізовуються як на рівні держави, так  і на рівні територіальних громад. У 

Бюджетному кодексі України проведено їх розмежування. Наприклад, у 

ст. 87 Бюджетного кодексу України закріплено перелік тих видатків, що 

провадяться за рахунок коштів державного бюджету. До їх числа віднесено 

видатки на : державне управління: судову владу; міжнародну діяльність; 

фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науково-технічному 

прогресу державного значення, міжнародні наукові та інформаційні зв'язки 

державного значення, оплату послуг з підготовки наукових кадрів у наукових 

установах на умовах державного замовлення; національну оборону (крім 

заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення); 

правоохоронну діяльність, забезпечення безпеки держави та цивільний 

                                                           
1[169] Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці: навчальний посібник / 

П. В. Мельник. – Ірпінь: Акад. ДПС України, 2001. – С. 76. 
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захист населення і територій; забезпечення функціонування установ та 

закладів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного 

захисту, які перебувають у державній власності; освіту; охорону здоров'я; 

соціальний захист та соціальне забезпечення;  культуру і мистецтво тощо. У 

ст. 89 названого Кодексу наведено розподіл видатків, що здійснюються з 

бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 

значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, 

що створюються згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад. Це, приміром, такі: на охорону здоров'я, державні 

культурно-освітні та театрально-видовищні програми (сільські, селищні та 

міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні 

заклади та бібліотеки; театри, районні (міські) бібліотеки або централізовані 

бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної системи, музеї, 

виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей, 

включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус 

академічних, національних, зоопарки комунальної власності, фізичну 

культуру і спорт: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського 

Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної 

культури і спорту та фінансова підтримка місцевих осередків всеукраїнських 

громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і 

спортивних споруд місцевого значення. Статтею 90 закріплено видатки, що 

здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних 

бюджетів, а ст. 91 – видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з 

усіх місцевих бюджетів. Як бачимо, в цьому кодифікованому акті чітко 

встановлено, з якого виду бюджету здійснюються такі видатки. Отже, 

беззаперечно, вони теж мають публічну природу та суспільне значення.  

Ще більш спірним вигдається висновок К. Д. Кавеліна стосовно 

неможливості взаємного обмеження приватних і публічних інтересів, який 
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наголошував, що інтереси держави та приватних осіб переплітаються 

настільки, що розмежувати їх не можливо. Для аргументації своєї позиції він 

наводить приклад податкового права. Виходячи із інтересів, що 

охороняються, він характеризує податкове право одночасно і як публічне, і 

як приватне. Зокрема, вчений констатує, що держава встановлює податки для 

фінансування потреб суспільства, а приватна особа сплачує податки у 

певному розмірі, що встановлюється конкретно до нього. Нам складно 

погодитись позицією, відповідно до якої  податковому праву надається 

певний комплексний характер, адже воно є інститутом публічної фінансово – 

правової галузі. Податково-правове регулювання будується таким чином, аби 

гарантувати, перш за все, реалізацію імперативного припису – виконання 

податкового обов’язку. Останній, відповідно до ст. 36 Податкового кодексу 

України, є обов'язком платника податку обчислити, задекларувати та/або 

сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені Кодексом, 

законами з питань митної справи [228]1. На наше переконання, навряд чи 

виконати такий обов’язок можливо в режимі застосування угод чи 

домовленостей, оскільки забезпечити його реалізацію можна лише через 

публічно-правові конструкції, шо передбачають встановлення владних 

приписів, заходів забезпечення, відповідальності.  

Міркуючи стосовно позначеної тематики,  К. Д. Кавелін доходить 

висновку, що різницею публічного і приватного права є матеріальний 

характер відносин, які регулюються приватним правом. Предметом 

приватного права, на його погляд, є матеріальні речові цінності незалежно 

від того, мають вони приватний чи публічний характер.  При цьому речова 

цінність є найбільш доцільним показником цивільних прав та юридичних 

відносин. Публічні права та відносини мають загальний характер, виражають 

                                                           
1 [228] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – 

Ст. 112. 
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загальні юридичні положення підстави, ідеї [105, c. 136-138] 1. Такої ж логіки 

дотримувався і І. Д. Мейєр [168, c. 3]  2.  

Маючи чіткі підстави розмежування публічного і приватного права за 

предметом регулювання, подібні позиції залишали і окремі проблемні місця 

[180, c. 212-217] 3. По-перше, важливо відокремлювати характерні риси 

загального цілого і риси, які притаманні йому в переважній більшості 

випадків. По-друге, право в цій ситуації розглядається як явище, яке 

відокремлене від загальної системи соціальних регуляторів суспільних 

відносин. По-третє, за такого підходу поєднуються прямо протилежні за 

природою відносини, знищується логічна побудова системи права (до 

публічного включається сімейне, авторське та інше, що регулює не майнові 

права; до приватного – традиційні публічно-правові інститути, що 

спрямовані на впорядкування майнових відносин, – податкове , митне і т. д.) .  

Б.Б. Черепахін проводив розмежування приватного і публічного 

залежно від способів побудови і регулювання юридичних відносин. На його 

погляд, приватні відносини базуються на координації суб’єктів, а публічні – 

на субординації [391, c. 26]4. У той же час наразі регулювання відносин 

відбувається за допомогою різних методів и способів. При цьому у 

приватному праві застосовуються засоби, які традиційні для публічного 

права, а в публічному – ті, що були прийнятними лише для приватного. Як 

приклад можна навести положення Бюджетного кодексу України, що 

передбачать договірне регулювання. Так, ч. 5 ст. 43 Бюджетного кодексу 

України закріплює, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих 

бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального 

фонду, покриваються Казначейством України в межах поточного 

бюджетного періоду, а тимчасові касові розриви Пенсійного фонду України, 

                                                           
1 Див: [105] Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязятельствам / К.Д. Кавелин. – СПб.: 

Тип. М. М. Стасюлевича, 1879. – С. 136-138. 
2 Див.: [168] Мейер И. Д. Русское гражданское право: чтения, изданные по запискам слушателей / 

И. Д Мейер. – СПб. : Тип. Д. В.. Чичинадзе , 1897. – С. 3. 
3 Див. : [180] Муромцев С. А. Определение и основное разделение права / С.А. Муровцев. – М. : Тип. 

А.И.Мамонтова и Ко, 1879. – С.212-217. 
4 [391] Черепахин Б.Ь. К вопросу о частном и публичном праве / Б.Б. Черепахин. – Иркутск, 1926. – С. 26. 
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пов'язані з виплатою пенсій, - у межах фактичного дефіциту коштів на цю 

мету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних 

умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду [37] 1. 

Відповідно до ч. 7 ст. 75 Бюджетного кодексу України територіальні громади 

сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах кошти бюджетів 

для виконання спільних проектів або для спільного фінансування 

(утримання) комунальних підприємств, організацій і установ. Як бачимо, 

наведені приписи встановлюють положення, відповідно до яких при 

регулюванні бюджетних відносин допускається укладення відповідних 

договорів [37] 2.  

Інший приклад, узгодження фінансових показників, що відбувається 

при формулюванні бюджетних запитів – документів, підготовлених 

головними розпорядниками бюджетних коштів, що місять пропозиції з 

відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних 

для його діяльності на наступні бюджетні періоди. Зокрема, згідно із ст. 35 

Бюджетного кодексу України головні розпорядники бюджетних коштів 

забезпечують складання бюджетних запитів для подання Міністерству 

фінансів України відповідно до вимог інструкції з підготовки бюджетних 

запитів, з урахуванням звітів про виконання паспортів бюджетних програм, а 

також висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, 

уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства, у терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів 

України. Міністерство фінансів України на будь-якому етапі складання і 

розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналіз 

бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, 

на предмет його відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності 

використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу, у тому числі 

                                                           
1 [37] Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572. 
2[37] Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572. 
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на підставі звітів про виконання паспортів бюджетних програм, висновків 

про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими 

на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, Міністр 

фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до 

проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд 

Кабінету Міністрів України [37] 1. 

Наведені приклади яскраво свідчать про проникнення приватних 

засобів регулювання у публічні відносини, якими є фінансові (бюджетні) 

відносини. Таким явищам є об’єктивне пояснення. Як зауважує 

А.Т. Ковальчук, «ринкові умови об'єктивно породжують і відтворюють свого 

роду нейтральне поле, в рамках якого має місце якийсь «коридор свободи», 

де діяти в режимі тільки категоричних імперативів вже неможливо, тому що 

це, з практичної точки зору, і економічно невигідно. Адже ринковий капітал 

функціонує за своїми правилами» [121, с. 55] 2.  

 До речі, наразі у наукових колах обстоюється позиція, відповідно до 

якої вчені заперечують існування приватноправового і публічно-правового 

методу правового регулювання. При цьому вони наполягають на 

правильності твердження про те, що «переважно використовується 

диспозитивне регулювання приватних відносин і імперативний вплив на 

відносини публічні, що не виключає в окремих випадках цілком 

обґрунтованого застосування імперативних норм для регулювання приватних 

відносин и диспозитивних – для публічних» [337, с. 22 ]3 . У цьому є певний 

сенс.  Сьогодні відбувається конвергенція приватного і публічного. І навіть ті 

галузі права, що, як традиційно вважалось, використовують виключно 

імперативний метод правового регулювання (приміром, фінансове право), у 

своєму регулятивному впливі застосовують способи узгодження, 

рекомендацій, домовленостей. О.В. Старовєрова підкреслює, що в сучасних 

                                                           
1 [37] Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572. 
2 [121] Ковальчук А.Т. Финансовое право в рыночных системах (теоретическое исследование в 

практическом контексте) / А.Т. Ковальчук. – Киев: Парламент. изд-во, 2008. – С. 55. 
3 [337] Соотношение частных и публичных интересов в условиях реформирования законодательства 

Российской Федерации: монография / под общ. ред. О.Ю. Бакаевой. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С 22. 
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умовах публічне право все більше сполучається з приватним правом. У 

результаті цього метод «владних відносин стає, так би мовити, більш 

«лояльним» й  до нього все частіше вписуються ознаки цивільно-правових 

відносин. Тобто допускається деяка ініціатива суб’єктів податкового права» 

[340, с. 50]1. Справедливо вказує й О.О. Дмитрик, що, незважаючи на те, що  

імперативний метод правового регулювання фінансових відносин об'єктивно 

необхідний, оскільки саме він в змозі реально сприяти і забезпечити 

своєчасне й у повному обсязі надходження коштів у публічні фонди, 

належний їх розподіл і перерозподіл, а також їх суворе цільове, ефективне й 

доцільне використання. Такий підхід не означає, що держава не може не 

враховувати інтереси інших суб’єктів фінансових правовідносин, надаючи їм 

певну свободу дій [75, с. 334]  2.  

Отже, слідування позначеним тенденціям в умовах сьогодення не 

здатне виконати завдання стосовно логічного розмежування публічного і 

приватного. Йдеться передусім про те, що використання лише однієї ознаки 

як критерію для поділу права на приватне і публічне  не дає об’єктивного 

результату, тож пошук таких властивостей триває і досі.  

 

1.2.2. Публічний інтерес у фінансово-правовому регулюванні 

В умовах сучасності  питання публічного інтересу в аспекті фінансово-

правового регулювання не втратили своєї актуальності і знаходяться в центрі 

уваги численних вчених-фінансистів, зокрема Д. О. Білінського, 

Д. В. Вінницького, Д. О. Гетманцева, С. В. Запольського, М. П. Кучерявенка, 

Є. В. Лакушевої, О. А. Лукашева, А. А. Нечай та ін. Приміром, 

Д.О. Гетманцев пише, що громадянське суспільство та правова держава не 

можуть ототожнюватися з ситуаціями, за яких інтереси приватні 

поглинаються публічними. Разом з тим приватні інтереси не можуть 

                                                           
1  [340] Староверова О. В. Налоговое право: учебное пособие / под ред. М.М. Рассолова, Н.М. Коршунова. – 

М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. – С. 50. 
2 [75] Дмитрик О. О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи розвитку / монографія / 

О.О. Дмитрик. – Харків: Віровець А.П. Апостроф, 2010. –  С. 334. 
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перебувати повністю за межами публічних інтересів, не можуть їм 

протиставлятися як «єдино правильні», рівно як і взагалі відкидатися 

необхідність існування публічних інтересів як соціальної та правової 

дійсності. Адже у державі демократичній публічне право спрямовує свої 

зусилля, в кінцевому рахунку, на забезпечення прав, свобод й інтересів 

людини і громадянина [56, с. 90] 1. 

Зауважимо, що особлива актуальність розробки позначених проблем 

пояснюється тим, що категорія «публічний інтерес» у фінансовому праві 

сьогодні ще недостатньо досліджена. Так, у правовій науці склалася думка, 

що публічне право захищає інтереси публічні, загальні, а приватне право – 

особисті, приватні інтереси окремих осіб. При цьому приватне право 

визначають як «сукупність правил і норм, що стосуються статусу і захисту 

інтересів окремих осіб, котрі не є фігурантами держави, не перебувають у 

взаєминах влади-підпорядкування одне щодо одного, рівноправно і вільно 

встановлюють собі права й обов’язки у відносинах, що виникають з їх 

ініціативи 2[45, с. 77]. Як бачимо, за такого підходу характерними ознаками 

приватного права є: 1) рівність учасників відповідних відносин; 2) 

ініціативність таких учасників при встановленні правовідносин; 3) вільний 

розсуд при обранні правил поведінки, прямо не заборонених законодавством; 

4) позовний порядок захисту інтересів його суб’єктів у суді та ін. [45, с.77]. 

Публічне право, насамперед, пов’язане з реалізацією публічної влади, «воно є 

її продовженням, з усіма позитивними і негативними потенціями» [45]3. На 

наш погляд, говорячи про право, не можна як терміни використовувати такі 

словосполучення, як ‒ «позитивні та негативні потенції». По-перше, автори 

не розкривають зміст розглядуваної категорії, неможливо точно зрозуміти, 

що саме мається на увазі. По-друге, хотілося б нагадати про необхідність 

                                                           
1  [56] Гетманцев Д. О. Фінансово-правове зобов’язання  як окрема категорія фінансового права: монографія 

/ Д. О. Гетманцев. – Київ: Юрінком Інтер, 2011. – С. 90. 
2

[45]  Виконавча влада і адміністративне право / за ред. В.Б. Авер’янова. – Київ : Видав. Дім «Ін Юре», 

2002. – С. 77. 
3 [45] Виконавча влада і адміністративне право /за ред. В.Б. Авер’янова. – Київ : Видав. Дім «Ін Юре», 2002. 

– С. 78. 
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додержання низки відповідних вимог, що стмавляться до застосування 

термінів, категорій та понять (зокрема, у праві) ‒ чіткість, ясність, 

однозначність. 

Традиційно правники розглядають публічне право як сферу 

позитивного права, що ґрунтується на засадах централізації, коли права та 

обов’язки побудовані за принципом влади і підпорядкування1[89; 325; 347]. 

Так, до визначальних рис публічного права науковці відносять імперативний 

метод регулювання відповідних відносин, складовими частинами якого 

виступають: жорстка окресленість поведінки суб’єктів, застосування так 

званого «позитивного зобов’язування», заборони дій як методу формування 

поведінки громадян і організацій; використання таких стимулів, як примус і 

переконання; специфічний юридичний порядок, порядок «влади-

підпорядкування», у відповідності з яким особи, що мають владу, можуть 

однобічно та безпосередньо, без будь-яких додаткових рішень інших 

інстанцій, визначати поведінку інших осіб, і вся система владно-примусових 

установ повинна силою примусу забезпечувати повну і точну реалізацію 

приписів влади, а всі інші особи — їм підкорятися; відмінність у правовому 

статусі осіб, ієрархічність становища і різний обсяг владних повноважень у 

владних осіб; наявність власної, «відомчої» юрисдикції [380, с. 39, 40] 2 . 

У той же час ми цілком погоджуємося із Ю. О. Тихомировим, що 

визначити зміст та межі дії публічного інтересу досить важко. По-перше, 

складно забезпечити вичерпну повноту й точність його вираження з погляду 

суто пізнавального. По-друге, суперечливість і динаміка розвитку політичної 

й економічної сфери, наявність багатьох чинників впливу, мінливість 

суспільної поведінки також ускладнюють виявлення параметрів публічного 

інтересу. При цьому фаза усвідомлення та свого роду структурування 

                                                           
1 [89; 325; 347] Загальна теорія держави і права: підруч. / за ред. М .В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, 

О. В. Петришина. − Харквів : Право, 2002. – 432 с.; Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / пер. з 

рос. – Харків: Консум, 2005. – 656 с.;  Теория государства и права / под ред. С.С. Алексеева. – М.: Юрид. 

лит., 1985. – 480 с. 
2[380]  Харитонова О. Поняття і ознаки публічних правовідносин О. Харитонова // Вісник Академії правових 

наук України. – 2002. – № 2(28). – С. 39, 40. 
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публічного інтересу значно більш складна, ніж у сфері приватного інтересу. 

Доводиться «відбирати» і оцінювати безліч соціальних інтересів [352, c. 56]1. 

Цілком погоджуючись із думкою О.Ю. Тихомирова, додамо, що термін 

«публічний інтерес»  можна вважати оціночним. Дійсно, визначити зміст і 

межі дії публічного інтересу на практиці досить складно, оскільки так само 

складно забезпечити вичерпну повноту і точність його вираження, а 

суперечливість, багатофакторність впливу і рухливість суспільної поведінки 

зутруднюють виявлення параметрів публічних інтересів. Абсолютно 

логічним є зауваження, що усвідомлення і структурування публічного 

інтересу значно складніше, ніж у сфері приватного права, оскільки для цього 

доводиться оцінювати безліч соціальних інтересів [132, с. 23] 2 

Такої ж думки дотримується й Д.О. Гетманцев. Він акцентує на тому, 

що в юридичній літературі визначення поняття «публічний інтерес» 

розглядається як проблема надзвичайної складності, адже часто відповідь на 

питання – існує у певному випадку публічний інтерес чи ні – залежить від 

аналізу конкретних обставин. І оцінка наявності публічного інтересу, як 

свідчить практика, ускладняються частіш за все тим, що дана категорія не 

постійна у часі та у просторі. Далі вчений констатує: те, що вчора 

відповідало публічним інтересам, сьогодні може їм суперечити, оскільки 

суспільні відносини не статичні, їм притаманні динаміка. В умовах, яких 

опинилася Україна після розпаду СРСР, суспільні відносини не просто 

розвиваються, вони докорінно змінюються у своїх вихідних засадах [56, с. 

81] 3. 

Для підтвердження такої позиції необхідно звернутися до практики 

Європейського суду з прав людини. Зокрема, у п. 38 Рішення від 9 січня 2007 

р. цього Суду у справі «Інтерсплав проти України» підкреслено, що держави 

мають  широкі межі самостійної оцінки  у  визначенні  того,  у чому  полягає 

                                                           
1 [352] Тихомиров Ю. А. Публичное право: учебник / Ю. А. Тихомиров. – М.: БЕК, 1995. – С. 56. 
2[132]  Косаренко Н.В. Правовое обеспечение публичных интересов в сфере страхования / Н.В. Косаренко. – 

М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 23 
3[56] Гетманцев Д.О. Фінансово-правове зобов’язання як окрема категорія фінансового права: монографія / 

Д.О. Гетманцев. – Київ: Юрінком Інтер, 2001. – С. 81. 
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публічний інтерес, оскільки національний законодавчий орган,  реалізуючи 

соціальну та економічну політику,  має широке коло повноважень. Однак такі 

межі оцінювання не є абсолютними,  і їх застосування підлягає перегляду 

органами Конвенції [296] 1. Окрім того, можна навести і Рішення 

Конституційного Суду України № 3-рп/99 від 08.04.1999 року у справі про 

представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному 

суді [303] 2. У ньому висловлено правову позицію стосовно  характеристики 

державних інтересів, що становлять, певно, різновид публічних інтересів. 

Зокрема, Конституційний Суд України встановив, що інтереси держави 

відрізняються від інтересів інших учасників суспільних відносин. В основі 

перших завжди є потреба у здійсненні загальнодержавних (політичних, 

економічних, соціальних та інших) дій, програм, спрямованих на захист 

суверенітету, територіальної цілісності, державного кордону України, 

гарантування її державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, 

охорону землі як національного багатства, захист прав усіх суб'єктів права 

власності та господарювання тощо. Разом із тим окремої уваги потребує той 

факт, що у згаданому Рішенні Конституційним Судом України вказано, що 

«інтереси держави» є оціночною категорією. Виходячи із правової позиції 

Конституційного Суду України можна зробити висновок, що зміст поняття 

«інтереси держави» може суттєво змінюватися, а отже, і змінюється 

змістовне наповнення категорії «публічні інтереси». 

Таким чином, щоб окреслити коло фінансових відносин, що мають 

регулюватися фінансовим правом, яке є правом публічним, а які відносини – 

правом цивільним (тобто приватним правом), необхідно з'ясувати зміст 

категорій «приватний інтерес» та «публічний інтерес». Приватний інтерес у 

правовій науці зазвичай,визначають як інтерес конкретних осіб і соціальних 

                                                           
1 [296] Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Інтерсплав проти України»  від 9 січня 2007 р. 

(заява № 803/02) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lawua.info/jurdata/dir131/dk131248.htm 
2 [303] Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого 

арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень 

статті 2 Арбітражного   процесуального кодексу України  (справа про представництво прокуратурою 

України інтересів держави в арбітражному суді) № 3-рп/99 від 8 квітня 1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. 

– № 15. – Ст. 35. 

http://lawua.info/jurdata/dir131/dk131248.htm
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груп, який охороняється державою. Як вказує В. Селіванов, «приватний 

інтерес (як індивідуальний, так і колективний) потребує не лише захисту зі 

сторони держави і суспільства, але й забезпечення його суспільної спря-

мованості і соціальної відповідальності» [320, с. 33]1. 

При розгляді категорії «публічний інтерес», ми стикаємося з 

відсутністю одностайної думки щодо її трактування: амплітуда її розуміння 

коливається від ототожнення публічного із державним або публічного із 

суспільним чи сукупністю приватних інтересів і до поєднання у змісті 

категорії «публічний інтерес» інтересів громадян, держави, суспільства, 

національних і корпоративних інтересів. Аналіз наукових розробок дозволяє 

у їх  сукупності виокремити декілька підгруп, залежно від того, які види 

інтересу включено до цільної категорії «публічний інтерес». Приміром, 

І.В. Спасибо-Фатєєва публічний інтерес  характеризує як інтерес сукупності, 

тобто населення, людей тощо [339, с. 15] 2. Подібну думку висловлює і 

В. О. Горбунов, який вказує, що публічним інтересом може бути визнана 

проста значуща сукупність приватних інтересів. Виключно кількісний 

(значимий) склад одиничних інтересів переводить їх у категорію публічного 

інтересу. Далі цей вчений стверджує, що публічний інтерес тоді стає таким, 

коли йому властива ознака «публічності». Остання означає або те, що його 

носієм виступає суспільство як ціле, у якому є загальні інтереси та цілі його 

членів, або те, що у значимої кількості представників суспільства інтереси є 

тотожними. При цьому дії від імені держави також вважаються публічними 

[60, с. 17,18] 3 . На наше переконання, такий підхід до визначення змісту 

публічного інтересу є нелогічним, адже залишаються поза увагою 

безпосередньо державні інтереси, які неодмінно є публічними за своєю 

                                                           
1 [320] Селіванов В. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права в системі права України / В. 

Селіванов // Право України. – 1996. – № 12. -С. 30-37. 
2

 [339] Спасибо-Фатєєва І. В. Бачення дій української влади крізь призму публічних і приватних інтересів / 

І. В. Спасибо-Фатєєва // Юридична газета. – 2005. – № 22 (58). – С. 15. 
3 [60] Горбунов В. А. Категория законного интереса (личности, общества, государства) в конституционном 

законодательстве Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02  / В. А. Горбунов. –

Тюмень,2007. – С.17-18. 
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природою. Окрім того, навряд чи публічний інтерес має ототожнюватися із 

сукупністю приватних інтересів.  

Одностайні в цьому С. Б. Жиліна й О. В. Кряжков. Зокрема, 

С. Б. Жиліна визначає публічний інтерес як суспільний інтерес, але визнаний 

державою [86, c. 27]1. Їх підтримує О. В. Кряжков, який розуміє публічні 

інтереси як суспільні інтереси, що визнаються державою та врегульовані 

(забезпечені) правом [140, c. 92]2. Як убачається, ототожнюючи публічне із 

суспільним, правники залишають осторонь такі інтереси, як державні. Тут 

доречно навести слова П. П. Вострикова.  Він зазначає, що публічний інтерес 

– це інтерес великих соціальних груп, а поняття «публічний» 

використовується в контексті публічно-владної природи відносин. Під 

публічним необхідно розуміти, передусім, інтереси, пов’язані зі сферою 

формування і здійснення державної влади, з найбільш важливими потребами 

суспільства, які не можна задовольнити нічим, окрім державної форми його 

організації. Дослідник уважає, що публічними інтересами є й інтереси 

населення муніципальних утворень, які виражаються і реалізуються через 

інститути безпосередньої демократії 3[52]. Отже, ототожнення вченими 

публічного із державним є не зовсім коректним, адже як слушно пояснює 

А.Т. Ковальчук, «державне – це завжди публічне, але публічне – не 

обов'язково тільки державне. Відносини, що виходять за рамки алгоритму 

«влада – підпорядкування» і публічного права, повинні, на переконання 

«традиціоналістів», беззастережно виводитися за межі фінансового права. 

Але фінансове право тим і відрізняється від інших галузей вітчизняної 

юриспруденції, що, як ніяка інша галузь, найбільш чутлива до ринкових 

принципів і правил» [121, с. 54] 4. 

                                                           
1 [86] Жилина С. Б. Правовое обеспечение исполнения коммерческими банками публичных функций в 

Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / С. Б. Жилина. – Волгоград, 2006. – С.27. 
2[140] Кряжков А. В. Публичный интерес: понятие, виды и защита / А. В. Кряжков // Государство и право. – 

1999. – № 10. –С. 92. 
3 [52] Востриков П. П. Публичный интерес и функции государства: логика взаимосвязи / П. П. Востриков // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.nauka.vvags.ru.  
4 [121] Ковальчук А.Т. Финансовое право в рыночных системах (теоретическое исследование в 

практическом контексте) / А.Т. Ковальчук. – Киев: Парламент. изд-во, 2008. – С. 54. 
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«Публічний інтерес – це інтерес соціальної спільності, що визнаний та  

задоволений державою. Визнання публічності інтересу здійснюється шляхом 

його правового (юридичного) забезпечення (закріплення в нормах і 

встановленні механізму реалізації), – вказує Т.С. Гончарук1 [59, с. 33]. 

К. Ю. Тотьєв справедливо зазначає, що публічність передбачає здійснення 

різних видів діяльності для досягнення суспільних цілей. Публічність 

інтересу означає, що його суб’єктом (носієм) є суспільство як органічне ціле. 

Найбільшою мірою спільності володіють інтереси всього суспільства 

(суспільні інтереси). Вони відображають базові потреби людей і 

обумовлюються необхідністю соціального розвитку [357, с.25] 2. При 

дослідженні публічного інтересу необхідно виходити з того, що 

об’єднувальним елементом завжди будуть виступати потреби всього 

суспільства. На нашу думку, категорія публічного інтересу охоплює не лише 

інтереси держави, а й інтереси територіальних громад та суспільства в 

цілому, тобто категорія публічного інтересу характеризується загальністю.  

Занадто розширює межі визначення публічного інтересу 

О.А. Музика-Стефанчук. Вона стверджує, що такий інтерес полягає у тому, 

що він являє собою інтерес населення в цілому, інтереси громадян, 

корпоративні та національні інтереси, інтереси держави, державної безпеки 

[179, с. 338].3 Вчена, досліджуючи питання публічного інтересу в бюджетних 

правовідносинах, визначає його як законний та водночас охоронюваний 

законом інтерес. При цьому такі інтереси мають бути збалансованими ,– 

пише О.А. Музика-Стефанчук [179, с. 337, 338].4 На наш погляд, навряд чи 

доцільно виокремлювати національні інтереси, інтереси державної безпеки у 

складі публічних інтересів, оскільки з огляду на положення Конституції 

                                                           
1 [59] Гончарук С.Т. Адміністративне право України. Загальна і Особлива частини: навч. посібник / С.Т. 

Гончарук. – Київ: НАВСУ, 2000. – С. 33. 
2 [357] Тотьев К. Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве / К.Ю. Тотьев // Гос-во и 

право. – 2002. – № 9. – С. 25. 
3 [179] Музика-Стефанчук О.А. Публічний інтерес у бюджетних правовідносинах / О.А. Музика-Стефанчук 

// Наук. вісник Дніпропетр. Ун-ту внутр. справ: зб. наук. праць. ‒ 2011. – № 3 (55). – С. 338. 
4 [179] Музика-Стефанчук О.А. Публічний інтерес у бюджетних правовідносинах / О.А. Музика-Стефанчук 

// Наук. вісник Дніпропетр. Ун-ту внутр. справ: зб. наук. праць. ‒ 2011. – № 3 (55). – С. 338, 337. 
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України забезпеченням їх реалізації «займається» саме держава. Отже, такі 

інтереси органічно входять до складу державних інтересів. Окрім того, 

виникають певні сумніви стосовно характеристики корпоративних інтересів 

як публічних. Так, корпоративні інтереси, на думку вчених, становлять 

собою поєднання загальних та індивідуальних інтересів. Зокрема, 

В.І. Франчук говорить, що до індивідуальних корпоративних інтересів 

належать інтереси учасників, засновників, акціонерів; до 

загальнокорпоративних – інтереси самого підприємства як самостійного 

суб’єкта правовідносин. Необхідність розмежування вказаних видів 

приватних інтересів обумовлена можливістю їх незбігання. Як зазначає 

В.І. Франчук, дана обставина зумовила формування теорії держателів 

інтересу, відповідно до якої товариство (корпорація) розглядається як згусток 

різноманітних інтересів, що не лише збігаються, а й конкурують. Подібне їх 

розмаїття може вживатися в господарському товаристві завдяки механізмам 

(а) стримання негативних їх сторін; (б) противаг щодо протилежних або 

конкуруючих інтересів; (в) сприяння спільним інтересам (інтересам 

більшості), у результаті чого утворюється певна система інтересів. В її основі 

лежать збалансовані інтереси цих категорій осіб, у результаті чого 

викристалізовується інтерес товариства, що значною мірою віддзеркалює 

інтереси його засновників та учасників як основних діючих осіб у долі 

товариства, однак повністю не збігається з ними. Це стосується, зокрема, 

питання використання отриманого прибутку: якщо учасники зазвичай 

зацікавлені в його розподілі у формі дивідендів, то товариство як суб’єкт 

господарських відносин - у поповненні за рахунок прибутку своєї майнової 

бази (відповідних фондів) для розширення, модернізації виробництва, засто-

сування новітньої техніки і технології1 [373, с. 12]. Отже, без сумніву, 

корпоративні інтереси за своєю природою є приватними інтересами. 

                                                           
1 [373]  Франчук В. І. Корпоративна безпека: теоретичні засади: монографія / В. І. Франчук. – Львів: 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – С. 12. 
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В.В. Галунько визначає публічний інтерес як важливі для значної 

кількості фізичних та юридичних осіб потреби, які відповідно до законодавчо 

встановленої компетенції забезпечуються публічною адміністрацією [54, с. 

181] .1 На наше переконання, наведене визначення потребує уточнення, 

оскільки не розкриває змісту досліджуваної категорії. Вважаємо неможливим 

ототожнювати «інтерес» і «потреби». Так, категорія «інтерес» розглядається 

у декількох аспектах: 1) увага до кого-, чого-небудь, зацікавлення кимось, 

чимось; 2) вага, значення; 3) те, що йде на користь кому-, чому-небудь, 

відповідає чиїмсь прагненням, потребам [327].2 Зміст терміна «потреба», у 

свою чергу, розкривається як необхідність у кому-, чому-небудь, що вимагає 

задоволення або ж як те, без чого не можна обійтись; вимоги, які необхідно 

задовольнити [327].3 «Потреба породжує те, що потребує суб’єкт, у той час 

як інтерес у першу чергу передбачає наявність певних засобів задоволення 

відповідних потреб. Саме вказані засоби задоволення потреб стають 

предметом правового регулювання и в кінцевому рахунку знаходять свій 

вираз у нормі права у вигляді вказівки на суб’єктивні права (міру можливої, 

дозволеної поведінки) і обов’язки (міру належної, необхідної поведінки) 

[337, с. 12]. 4 З огляду на такі трактування логічним буде висновок, що 

реалізація інтересу має на меті задоволення певних потреб. 

О.М. Вінник пропонує інше поняття публічних інтересів ‒ як 

відображення в праві відгармонізованих та збалансованих інтересів держави, 

всього суспільства, значної його частини, у тому числі територіальних 

громад, соціальних груп, особливо найвразливіших і слабо захищених, що 

потребують державної підтримки для уникнення кризових явищ у 

суспільстві, страйків та інших колективних форм протесту та самозахисту 

                                                           
1 [54] Галунько В. В. Публічний інтерес в адміністративному праві / В. В. Галунько // Форум права. ‒ 2010. ‒ 

№ 4. – С. 181. 
2 [327] Словник української мови: в 11 томах. – Т. 4. 1973. – С. 37 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://sum.in.ua/s/rozuminnja 
3 [327] Словник української мови: в 11 томах. – Т. 4. 1973. – С.  422  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://sum.in.ua/s/rozuminnja 
4 [337] Соотношение частных и публичных интересов в условиях реформирования законодательства 

Российской Федерации: монография / под общ. ред. О.Ю. Бакаевой. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С 12. 

http://sum.in.ua/s/rozuminnja
http://sum.in.ua/s/rozuminnja
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[47, с. 7] 1. Такий підхід потребує уточнення. За подібної логіки визнання 

інтересу залежатиме від того, буде чи ні член соціальної групи висловлювати 

протест і чи потребує він соціального захисту. Однак очевидно, що це 

хибний шлях. Окрім того, виникає запитання, які інтереси будуть вважатися 

«відгармонізованими» і чи будемо ми вважати інтереси публічними у разі їх 

розбалансування. Водночас очевидним є те, що категорія «публічний 

інтерес» переплітається з іншими категоріями ‒ «державний інтерес» і 

«суспільний інтерес». 

Як зауважує С. В. Дорохін, у будь-якому разі суттєвою особливістю 

публічних інтересів є їх зовнішній вияв у вигляді правових норм, реалізація 

та захист яких забезпечується примусовою силою держави, тому публічні 

інтереси слід визначати як взаємообумовлені інтереси суспільства та 

держави, яким у конкретний історичний момент часу надається нормативне 

значення [79, c. 65-66]2. У цій ситуації, говорячи про державні інтереси як 

складову інтересів публічних, слід зазначити, що в науці і досі тривають 

дискусії щодо наявності у держави власних інтересів, так само як і 

обґрунтованості вживання поняття «інтереси держави» («державні інтереси») 

як у наукових працях, так і в нормативно-правових актах.  

А. В. Кряжков вважає, що у держави немає самостійного державного 

інтересу, оскільки інтерес характеризується належністю соціальним 

суб'єктам, а в діяльності держави знаходять вираз інтереси, які стають 

державними, лише відображаючись в даній діяльності. Таким чином, 

державні інтереси – це відбиття в діяльності держави інтересів окремих 

соціальних суб'єктів [140, с. 94] 3. На жаль, з цим важко погодитися. 

Вважаємо неможливим  ототожнення державного інтересу і суспільного з 

об’єктивних причин, однією із яких є об’єктивна наявність певного 

                                                           
1 [47] Вінник О. М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в 

господарських товариствах: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / О. М. Вінник. – Київ, 2004. – С. 7. 
2 [79] Дорохин С. В. Деление права на публичное и частное: конституционно-правовой аспект / 

С .В. Дорохин. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 65-66. 
3 [] Кряжков А. В. Публичный интерес: понятие, виды и защита / А. В. Кряжков // Государство и право. – 

1999. – № 10. – С. 94. 
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протиріччя між державою і суспільством. Не випадково О. О. Дмитрик 

характеризуючи фінанси, зауважує, що завдання й інтереси держави і 

потреби суспільства на певних етапах розвитку можуть не тільки не 

збігатися, а й суперечити одне одному [74, с. 14] 1.  

Є. В. Лакушева  пропонує говорити про державний інтерес як такий, 

що закріплюється та охороняється державою. У той же час це зовсім не 

означає наявність у держави власного інтересу, йдеться про державне 

визнання та гарантування відповідного інтересу соціального суб’єкта 

(суспільного, приватного або групового інтересу) [147, с. 37] .2 Показово, що 

Є. В. Лакушева наводить характерні ознаки публічного інтересу: 1) 

загальність та єдність для всієї владно-організованої соціальної спільноти. 

Публічні інтереси спрямовані на задоволення загальних потреб, необхідних 

для існування, збереження цілісності та розвитку суспільства і держави; 2) 

неперсоніфікованість суб’єкта публічного інтересу; 3) визнання державою та 

закріплення в правових нормах; 4) забезпечення їх реалізації примусовою 

силою держави [148, с. 57].3 Таким чином, публічні інтереси являють собою 

закріплені в нормах права і забезпечені примусовою силою держави державні 

та суспільні інтереси, що є необхідними для нормального існування, 

збереження цілісності та розвитку суспільства і держави [148, с. 57, 58] . 4 У 

цілому погоджуючись із такою позицією відзначимо, що інтерес 

територіальних громад також необхідно вважати публічним. 

Іншу позицію обстоює Ю. О. Тихомиров. Вчений доводить, що 

публічні інтереси являють собою суспільні інтереси, без задоволення яких 

неможливо, з одного боку, реалізувати приватні інтереси, з іншого боку – 

                                                           
1 [74] Дмитрик О. А. Содержание и классификация финансовых правоотношений : монография /под. ред. 

Н. П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2004. – С. 14. 
2 [147] Лакушева Є.В. Публічний інтерес у податковому праві / Є.В. Лакушева // Особливості розгляду 

податкових спорів в контексті прийняття Податкового кодексу України: матеріали наук.-практ. конф., 

м.Харків, 11 лют. 2011р / НАПН України, НУ «Юридичний університет ім. Я. Мудрого», ВАСУ, Харків. 

апеляц. адмін. суд, Ін-т держ. буд. та місцевого самоврдування АПН України. ‒ Харків, 2011. ‒ С.37. 
3 [148]  Лакушева Є.В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві:  дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.07 / Є.В. Лакушева. – Київ, 2014. – С. 57. 
4 [148] Лакушева Є.В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві:  дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 

/ Є.В. Лакушева. – Київ, 2014. – С. 57, 58. 
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забезпечити цілісність, сталість і нормальний розвиток організацій, держав, 

націй, соціальних прошарків, врешті суспільства в цілому. Це – офіційно 

визнані інтереси, що мають підтримку держави і правовий захист. Таким 

чином, публічний інтерес є визнаний державою і забезпечений правом 

інтерес соціальної спільноти, задоволення якого служить умовою і гарантією 

її існування і розвитку. При цьому правознавець слушно наголошує, що його 

не можна розуміти лише як інтерес держави, відокремлено від інтересів 

громадян, суспільства. Публічний інтерес є загальносоціальним, що 

відображає в концентрованій формі весь спектр інтересів у суспільстві. [352, 

c. 55]1. Аналізуючи пропонований підхід, підкреслимо, що  є  вкрай 

важливим наголос на тому, що публічний інтерес не має розглядатися 

відокремлено від інтересів суспільства. Дійсно, ці аспекти потребують 

розгляду у єдності.  

З цього приводу М.І. Васильєва відзначає, що публічні інтереси 

мають два рівні. По-перше, державні в тій частині, яка відображає інтереси 

суспільства в цілому. І, по-друге, суспільні – як інтереси громадянського 

суспільства тією мірою, яка відповідає рівню їх пізнання і яка може бути 

забезпечена правовим захистом [42, с. 64] 2. Тому збалансоване врахування 

різного роду приватних інтересів за допомогою конституційно-правового 

регулювання має ґрунтуватися на дії суспільного закону взаємності або 

еквівалентності. Згідно з ним приватні інтереси визнаються суспільством як 

законні та набувають відповідного захисту з боку держави за умови 

врахування тією чи іншою мірою публічних інтересів носіями приватних 

інтересів. У свою чергу, успішність реалізації публічних інтересів значною 

мірою залежить від того, наскільки в них повно враховано найтиповіші при-

ватні інтереси [47, с. 6] 3. 

                                                           
1[352] Тихомиров Ю. А. Публичное право: учебник / Ю. А. Тихомиров. – М.: БЕК, 1995. – С. 55. 
2 [42] Васильєва М. И. Публичные интересы в экологическом праве / М. И. Васильева. – М.: Изд-во МГУ, 

2003. – С. 64. 
3 [47] Вінник О. М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в 

господарських товариствах: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / О. М. Вінник. – Київ, 2004. – С. 6. 
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Подібної позициї додержується Т. В. Чугурова, вважаючи поняття 

«суспільний інтерес» найбільш близьким правовій категорії публічного 

інтересу. Вчена пояснює: це обумовлено тим, що громадські інтереси 

знаходяться у сфері суспільних відносин, публічні – у сфері правових 

відносин, тобто суспільні інтереси, перенесені у правове поле, стають 

публічними інтересами [399, c. 10]1.  

Аналогічною з наведеними є позиція М.О. Перепелиці, яка 

підкреслює, що у фінансово-правових відносинах суспільні та державні 

інтереси мають становити єдине поняття [220, с. 116] .2 Далі вчена зауважує, 

що публічні інтереси держави та суспільства щодо питань, пов’язаних із 

створенням, розподілом та використанням фінансових ресурсів на певній 

території, мають збігатися і становити «цільний інтерес». У цілому 

підтримуючи погляд авторки, що у фінансово-правових відносинах суспільні 

та державні інтереси мають поєднуватися, зауважимо, що навряд чи доцільно 

для констатації такого факту вводити новий термін «цільний інтерес». У той 

же час важливою є вказівка на єдність розглядуваних інтересів. Однак цього 

положення не завжди дотримуються при фінансово-правовому регулюванні, 

коли йдеться про його законодавче оформлення (наприклад, принцип 

гласності як один з принципів фінансової діяльності). В цій ситуації ми 

бачимо, що положення теорії та практики законодавчого регулювання 

фінансових відносин не співпадають. 

Отже, при такому підході до розгляду окресленої проблематики, зміст 

суспільного інтересу і зміст інтересу публічного не можна вважати 

тотожними. При цьому головним чинником, що перетворює суспільний 

інтерес на публічний, є визнання його державою та забезпечення правом. 

Погодимося з твердженням Д. М. Щокіна, що «в ідеалі внутрішні механізми 

демократичної правової держави повинні переносити інтереси її громадян на 

                                                           
1[399] Чугурова Т. В. Процессуальные формы защиты публичных интересов в российском праве: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Т. В. Чугурова. – Тамбов, 2007. – С. 10. 
2[220]  Перепелиця М.О. Публічний інтерес як мета діяльності суб’єктів фінансового права / М.О. 

Перепелиця // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 2(57). – С. 116. 
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правовий ґрунт, тим самим перетворюючи їх на публічні інтереси» [181, c. 

69].1 Вчений зазначає, що такий підхід є ідеальним, однак у силу властивої 

державі та законодавчому процесу інертності між ними завжди існує розрив 

[181, c. 69].2  

У контексті ж фінансово-правового регулювання, на переконання 

Д. О. Гетманцева, розмежування державного, територіального та суспільного 

інтересу є дещо «утилітарним». Якщо, наприклад, міркувати, що 

призначення Державного бюджету України є задоволення інтересів держави, 

а місцевих бюджетів  інтересів місцевих громад, то виникає ситуація, коли 

публічне ототожнюється з державним [56, с. 92, 93].3  Ми не згодні з таким 

міркуванням, бо не вважаємо, що тут має місце ототожнення. Далі вчений 

розмірковує з приводу публічного суспільного інтересу, який розуміють як 

«спільні інтереси, які можна розглядати як узагальнення особистих, групових 

інтересів, без задоволення та реалізації яких неможливо, з одного боку, 

реалізувати приватні інтереси осіб, а з іншого - неможливо забезпечити 

цілісність, стабільність та нормальний розвиток організацій, держав, націй, 

соціальних прошарків та суспільств у цілому». У цьому контексті 

Д.О. Гетманцев ставить питання: чи може бути такий підхід застосований до 

фінансового права? Відповідь правника на нього є позитивною, адже не 

викликає сумнівів, що фінансові ресурси, які використовує держава, значною 

мірою йдуть на задоволення саме узагальнених особистих групових 

інтересів, і ніякий суб’єкт підприємницької діяльності (незалежно від його 

статків) не зможе на практиці досягти реалізації таких інтересів, оскільки не 

володіє, щонайменше, ані відповідним державним апаратом, ані 

відповідними повноваженнями. Приклад – дороги, транспортне сполучення, 

                                                           
1[181] Налоговое право в решениях Конституционного суда Российской Федерации 2005 года: по 

материалам 3-й Междунар. науч.-практ. конф. 14-15 апр. 2006 г., Москва: сборник / сост. В. М. Зарипов; под 

ред. С. Г. Пепеляева. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С.69. 
2 [181] Налоговое право в решениях Конституционного суда Российской Федерации 2005 года: по 

материалам 3-й Междунар. науч.-практ. конф. 14-15 апр. 2006 г., Москва: сборник / сост. В. М. Зарипов; под 

ред. С. Г. Пепеляева. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С.69. 
3 [56] Гетманцев Д.О. Фінансово-правове зобов’язання як окрема категорія фінансового права: монографія / 

Д. О. Гетманцев.‒ Київ: Юрінком Інтер, 2011. ‒ С. 92, 93. 
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комунальне забезпечення населення, утримання правоохоронних органів, 

соціальні допомоги, перша медична допомога, середня освіта і безліч усього 

іншого. Зазвичай, і в Україні, й у світі є низка прикладів, коли частково 

виконання цих функцій переходить від держави до суб’єктів підприємництва. 

Але найчастіше це відбувається на умовах концесії чи аналогічних 

договірних засадах або шляхом надання відповідних строкових дозволів 

(ліцензій) і залишає за державою право слідкувати за якістю послуг, що 

надаються населенню, й застосовувати заходи відповідальності, у т.ч. 

шляхом позбавлення права надання таких послуг [57, с. 152] 1. 

М. І. Васильєва вважає, що публічний інтерес - це не тільки інтерес 

держави, відокремлений від інтересів громадян і суспільства. На її думку, це 

загальносоціальний інтерес, тому найбільш обґрунтовано пов'язувати 

публічний інтерес з суспільством. Вчена наполягає на тому, що розуміння 

публічних інтересів  і публічності передбачає присутність держави. Крім 

того, оскільки існує держава, остільки в праві, крім укрупнених, усереднених 

інтересів цивільного суспільства, повинні будуть відображатися інтереси 

панівних соціальних груп, які також видаються за державні. Однак і 

категорія державного інтересу не є безперечною, існують думки про 

відсутність у держави свого інтересу. Проводячи аналіз публічного і 

суспільного інтересу М. І. Васильєва стверджує, що вони співвідносяться до 

певної міри як форма і зміст, як відбите і дійсне. Всі публічні інтереси 

гарантовані державою, вони виражені в нормі права, така перспектива 

властива не для всіх суспільних інтересів [42, с. 56, 57, 63]  2 

Характеризуючи публічний інтерес, необхідно навести точку зору 

Д.О. Білінського. Він займає критичну позицію. Вчений не погоджується з 

тим, що публічні інтереси держави та суспільства мають «становити єдине 

ціле, а в протилежному випадку все суспільство буде обслуговувати потреби 

                                                           
1 [57] Гетманцев Д.О. Щодо значення публічного інтересу для фінансового права Д.О. Гетманцев // Часопис 

Київськго університету права. – 2011. –№ 4. – С. 152. 
2[42]  Васильева М.И. Публичные интересы в екологическом праве / М.И. Васильева. – Москва, 2003. – С. 
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олігархічної держави. Безсумнівно, що зіткнення інтересів індивідів, 

суспільства і держави у фінансовій системі неминуче, … однак завдання 

держави ‒ досягти відповідного балансу, максимально задовольняючи 

публічний інтерес у сфері фінансів, мінімізувати при цьому негативні 

наслідки для приватних інтересів» [30, с. 158, 159] .1 Д.О. Білінський 

наполегливо стверджує, що на сьогодні категорія публічного інтересу 

перебуває у тісному взаємозв’язку з іншою категорією ‒ «фінансова 

система». При цьому, досліджуючи зазначені категорії, необхідно 

враховувати, що не лише інтерес впливає на структуру фінансової системи 

держави, а й навпаки. Такий вплив проявляється в тому,  що при наближенні 

до бажаної моделі фінансової системи трансформується і сам публічний 

інтерес у цій сфері, оскільки з'являються нові перспективи та тенденції 

розвитку [30, с. 161] 2. Ми не будемо сперечатися з тим, що публічний 

інтерес у фінансовому праві знаходиться у зв’язку із фінансовою системою. 

Це очевидно. У той же час, вчений дещо під іншим кутом зору підходить до 

розуміння єдності, цілісності публічного інтересу. Інтереси держави і 

суспільства становлять у своєму поєднанні публічний інтерес, не поглинаючи 

один одного.  

Доволі виваженою щодо цього аспекту вбачається точка зору 

А. А. Нечай. Вчена виокремлює три види публічного інтересу: державний, 

територіальний та суспільний. (1) Державний інтерес (фінансовою основою 

для реалізації та забезпечення задоволення державних інтересів є Державний 

бюджет, який утворюють та використовують для реалізації державних 

інтересів). (2) Територіальний інтерес як різновид публічного, носієм якого є 

органи місцевого самоврядування (бюджети органів місцевого 

самоврядування утворюються для фінансування реалізації територіального 

публічного інтересу). (3) Публічний суспільний інтерес передбачає спільні 

                                                           
1 [30] Білінський Д.О. Публічний інтерес як вихідна засада структурування фінансової системи / Д. О. 
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Білінський // Вісник Націон. акад. правових наук України. ‒ 2013. ‒ №3 (74). ‒ С.161. 



126 
 

інтереси, які можна розглядати як узагальнення особистих, групових 

інтересів, без задоволення та реалізації яких неможливо, з одного боку, 

реалізувати приватні інтереси осіб, а з іншого – забезпечити цілісність, 

стабільність та нормальний розвиток організацій, держав, націй, соціальних 

прошарків та суспільства загалом [188, с. 22-28] 1. Ми підтримуємо позицію, 

відповідно до якої поняття «публічний інтерес» охоплює і суспільний, і 

державний, і територіальний інтереси.  

Безспірним є той факт, що для публічних фінансових відносин 

характерна наявність публічного інтересу, проте виникає питання: у чому ж 

полягає публічний інтерес у фінансово-правовій сфері? Намагаючись 

розкрити зміст публічного інтересу у фінансово-правовій сфері, 

М.О. Перепелиця міркує так: «у межах фінансової життєдіяльності 

суспільства стрижневим моментом виступатимуть об’єктивні потреби 

суспільства щодо організованої та цілеспрямованої мобілізації, розподілу та 

використання загальних (публічних) фінансових ресурсів, які можуть бути 

виражені у різній предметній формі (кошти або інші матеріальні цінності), а 

також здійснення контролю за цими процесами» [219, с. 130] .2 Навряд чи 

таке твердження можна схвалити. Так, свої зауваження стосовно 

використання терміна «потреба» у контексті визначення публічного інтересу 

ми викладали раніше. Окрім того, певні заперечення викликає твердження 

науковця, що об’єктивною потребою суспільства є контроль за мобілізацією, 

розподілом і використанням фінансових ресурсів.  

Доволі виважено до визначення ознак, за якими різниться публічний і 

приватний інтерес підходить група науковців під керівництвом 

О.Ю. Бакаєвої. Так, вони виокремили наступні характеристики: (1) 

приватний інтерес стосується окремих осіб, а тому завжди має значення 

виключно для особи, якій належать блага; публічний же інтерес належить не 

                                                           
1 [188] Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: моногр. / 

А.А. Нечай. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 17-33. 
2 [219] Перепелиця М.О. Інтерес як обов’язкова ознака суб’єкта фінансового права / М.О. Перепелиця// 

Правн.часоп. Донец. ун-ту: наук. журн. ‒ 2009. ‒ №1/2. ‒ С.130. 
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окремим особам, а суспільству або їх ідеальній спільноті; (2) публічні 

інтереси можуть бути реалізовані тільки спільними зусиллями. Здебільшого 

це потреби, які об'єктивно не можуть бути задоволені в індивідуальному 

порядку; (3) публічні інтереси мають характер загальнолюдський, доступний 

і властивий всім людям, незалежно від соціального статусу; приватні ж 

інтереси більш індивідуалізовані, вони несуть в собі відбиток особистих 

пристрастей, смаків, звичок тощо; (4) публічні інтереси стосуються як 

суб'єкта, чисельно невизначеної маси людей, оскільки до її складу 

включається і майбутні нащадки даного покоління; загальнолюдський 

характер потреб, що лежать в основі публічних інтересів, обумовлює 

спадкоємність суб'єкта їх володіння, стан перманентного оновлення його 

персонального складу; (5) реалізація публічних інтересів є умовою реалізації 

приватних інтересів [337, с, 26, 27]  1.  

Таким чином, аналізуючи позначені точки зору вчених, можна 

виокремити такі ознаки публічного інтересу у фінансово-правовому 

регулюванні: 

1) це інтерес, що поєднує у собі інтерес суспільства в цілому, інтерес 

держави, інтерес територіальної громади ; 

2) є загальним для певної спільноти, характеризується єдністю трьох 

складових; 

3) такий інтерес є важливим для значної кількості осіб, що вказує на 

його оціночний і несталий характер. При цьому ступінь важливості залежить 

від розвитку державотворення і визначається на кожному його етапі; 

4) передбачає обов’язкове визнання державою. Формою такого 

визнання є вказівка (закріплення) у нормативно-правових актах, після цього 

інтерес стає офіційно визнаним і забезпеченим примусовою силою; 

5) є запорукою збереження цілісності та поступу суспільства і 

держави; 

                                                           
1 [337] Соотношение частных и публичных интересов в условиях реформирования законодательства 

Российской Федерации: монография / под общ. ред. О.Ю. Бакаевой. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 26, 27. 
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6) його задоволення є обєктивною умовою існування і розвитку 

спільноти, держави, громади; 

Підсумовуючи наведене, констатуємо, що у фінансовому праві 

публічний інтерес має розглядатися як симбіоз державних інтересів, 

суспільних інтересів та інтересів територіальних громад, що закріплені у 

нормативно-правових актах і забезпечують збереження цілісності та 

розвитку суспільства і держави, задоволення їх потреб, які не можна 

задовольнити нічим, окрім державної форми його організації. 

 

1.2.3. Співвідношення приватного і публічного інтересу в 

фінансових відносинах 

У контексті розглядуваної тематики наразі особливої актуальності 

набуває проблема забезпечення балансу приватних і публічних інтересів при 

фінансово-правовому регулюванні. Така вимога зумовлена, перш за все, 

необхідністю реалізації принципу, закріпленого у ч. 2 ст. 3 Конституції 

України: «Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов'язком держави» [129] 1. Відповідно до цього, як при приватно-

правовому регулюванні, що спрямоване на забезпечення приватних інтересів, 

так і публічно-правовому (в основі якого – публічний інтерес), мають 

створюватися належні умови для повного задоволення інтересів суспільства, 

окремих осіб, гідного існування людини у державі. Таке прагнення є 

об’єктивним, адже «основне призначення держави полягає в побудові такої 

системи права, де враховувалися б інтереси всіх учасників цієї сфери 

суспільних відносин. Таким чином, для забезпечення необхідної 

організованості виникаючих правовідносин, що виникають, потрібним є 

дотримання балансу приватних і публічних інтересів і відображення їх в 

                                                           
1 [129] Конституція України [Електронний ресурс] : – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 
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чинному законодавстві» [337, с. 48] 1. Встановлення на конституційному 

рівні зазначеного принципу говорить про те, що Україна обрала шлях 

формування правової системи, що обов’язково передбачає і вимагає пошуку 

реальних засобів, здатних забезпечити її ефективне і результативне 

функціонування. У контексті теми нашого дослідження таке міркування 

означає, що, піддаючи державному регулюванню економічні (фінансові) 

відносини, вкрай важливо: по-перше, достеменно визначити ті сфери 

суспільних зав’язків, упорядкування державою яких приведе до 

економічного зростання і підвищення добробуту населення країни; по-друге 

– чітко встановити  допустимі межі такого регулювання. 

Показово, що розглядувана проблема виникла не сьогодні. Приміром, 

до її розгляду ще на початку минулого століття вдався С.І. Іловайський. 

Досліджуючи правову природу фінансових правовідносин, вчений вбачав 

головну мету їх існування у забезпеченні матеріального благополуччя 

населення. З цього приводу С.І. Іловайський писав: «Фінансові явища 

являють собою своєрідні господарські відносини між примусовим союзом 

(державою) і його членами. Тому кожен захід фінансового управління 

відбивається на добробуті більшої чи меншої кількості останніх. Таким 

чином, фінансове господарство є одним зі знарядь економічного та іншого 

управління, і служить меті сприяння зростанню благополуччя населення. 

Досліджуючи чинники генези інтересу як багатоаспектного «суспільного і, 

зокрема, фінансово-правового явища, вчений пояснює: спочатку правителі 

ігнорували дану функцію фінансового господарства, стягуючи матеріальні 

ресурси звідусіль, звідки тільки можна було, у зв’язку з чим отримували 

негативні наслідки у сфері загальносуспільного добробуту. Потім поступово 

виникає і зростає розуміння даної функції фінансового господарства і при 

розробці фінансових заходів починає братись до уваги їх вплив на 

благополуччя населення. Нарешті, в наш час, в епоху розквіту економічної і 

                                                           
1 [337] Соотношение частных и публичных интересов в условиях реформирования законодательства 

Российской Федерации: монография / под общ. ред. О.Ю. Бакаевой. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 48. 
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соціальної політики, примусові союзи починають свідомо використовувати 

фінанси як потужний фактор економічного і соціального прогресу. 

Фінансовий розвиток у даному відношенні здійснюється у напрямку від 

превалювання фіскального начала до його підпорядкування цілям управління 

– від «фіскалізму» до «управління» [100, с. 14; 383, с . 254]1.  Показово, що 

Г. Еллінек наполягав на тому, що «будь-яка суспільна і державна діяльність  

у підсумку служе або принаймні має служити благу індивіду » [83, с. 278]2.  

Незважаючи на те, що «держава є публічно-правовим утворенням, 

головною метою якого є забезпечення інтересів народу, здійснення заходів, 

спрямованих на позитивний розвиток суспільства» [321, c. 23, 24]3, 

необхідність у встановленні певної моделі співвідношення приватних і 

публічних інтересів при урегулюванні відносин у сфері мобілізації, розподілу 

і використання грошових фондів коштів є очевидною. Це пов’язано із тим, 

що такі інтереси не існують ізольовано, а тісно взаємодіють. За слушними 

словами Д.О. Білінського, «зіткнення інтересів індивідів, суспільства і 

держави у фінансовій системі неминуче, … однак завдання держави ‒ 

досягти відповідного балансу, максимально задовольняючи публічний 

інтерес у сфері фінансів, мінімізувати при цьому негативні наслідки для 

приватних інтересів» [30, с. 158, 159] .4 

Як наголошує О. Підопригора, у чинному законодавстві України 

«визнається і забезпечується (за даних матеріальних і духовно-

інтелектуальних умов) не тільки відносна автономія, розмежування 

приватних і публічних інтересів, а й їх справедлива взаємодія» [225, с. 79]5. В 

цілому погоджуючись із твердженням О. Підопригори, зазначимо, що, 

                                                           
1  [100; 383] Иловайский С. И. Учебник финансового права / С.И. Иловайский; под ред. Н. П.Яснопольского; 

Доп.: Г.И. Тиктин – Одесса: Е.С. Иловайская, 1912. – С. 14; Хохуляк В.В.  Наука фінансового права: 

проблеми становлення та розвитку :  дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07, 12.00.01 . – Київ, 2015. – С. 254.  
2 [83] Еллинек Г. Общее учение о государстве / Г.Еллинек. – Спб, 1908. – С.  278. 
3[321]  Семчик О.О. Держава і фінанси: правовий зв'язок: монографія / О.О. Семчик; відп. ред. Л.К. 

Воронова. – Київ: Вид-во «Юридична думка», 2010. – С. 23, 24. 
4 [30] Білінський Д.О. Публічний інтерес як вихідна засада структурування фінансової системи / Д.О. 

Білінський // Вісник Націон. акад. правових наук України. ‒2013. – №3 (74). ‒ С.158, 159.  
5 [225] Підопригора О. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права як методологічна проблема 

вітчизняного правознавства / О. Підпригора // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – №. 4. – С. 

77-87. 
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дійсно, аналізуючи чинне законодавство, ми можемо зробити висновок 

стосовно наявності визнання і, як наслідок, необхідності «обирати курс» до 

справедливої взаємодії публічних і приватних інтересів. Однак, думка 

стосовно того, що така справедлива взаємодія забезпечується державою, з 

нашого погляду, далека від реальності. Навряд чи сьогодні держава 

належним чином забезпечує таке співвідношення на практиці. Про це, 

зокрема, свідчать численні рішення національних судів, Європейського Суду 

з прав людними, в яких наголошується на порушенні справедливого балансу 

між приватними і публічними інтересами.  

 У той же час підкреслимо, що ця проблема для вирішення є вкрай 

складною. Така складність обумовлена тим, що термін «баланс інтересів» не 

є визначеним і становить собою оціночне поняття, оскільки наразі у будь-

якому правовому акті не названо критеріїв для його окреслення. Окрім того, 

принцип забезпечення балансу приватних і публічних інтересів у фінансово-

правовому регулюванні не знайшов свого закріплення в інституційних 

кодифікованих нормативно-правових актах (Бюджетному чи Податковому 

кодексах України). 

Показово, що про необхідність дотримання при урегулюванні 

фінансових відносин балансу приватних і публічних інтересів говорять все 

більше вчених. «Публічність фінансової діяльності, – пише О.Е. Лукашева,  – 

не повинна нівелювати інтереси приватні, тобто інтереси зобов’язаних сторін 

фінансових правовідносин. Вказані інтереси повинні знаходитися на одному 

правовому рівні, а досягнення їх балансу має бути основною метою 

діяльності інститутів державної влади». Одним із дієвих механізмів 

забезпечення такого балансу вчена вважає неухильне дотримання 

конституційних принципів фінансової діяльності. «Ця вимога, – далі міркує 

О.Е. Лукашева, – має виконуватись не лише при прийнятті певних 

нормативно-правових актів, що регулюють фінансові відносини, приміром, 

при встановленні податків та зборів, а й при реалізації сторонами фінансових 
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правовідносин своїх прав та власних обов’язків» [157, с. 23] 1. Таке 

твердження є безапеляційним, оскільки Конституція України має пряму дію, 

а принципи, що в ній закріплено, мають неухильно додержуватися. Саме 

таким чином можна забезпечити  стабільність як усієї правової системи, так і 

фінансової системи зокрема, ефективність проведення реформ.  

Е.Д. Соколова вважає, що принцип поєднання приватних та 

публічних інтересів у галузі фінансів проявляється в тому, що держава, 

встановлюючи «правила загальної гри» у цивільному обороті, передбачає 

умови участі усіх господарюючих суб’єктів незалежно від форм власності у 

створенні централізованих державних фондів грошових коштів. Це зумовлює 

необхідність фінансового контролю над фінансовою діяльністю 

господарюючих суб’єктів незалежно від їх форм власності [335, с. 15] .2 

Такий підхід не є вдалим. Що стосується умов участі господарюючих 

суб’єктів  у цивільному обороті, то, дійсно, вони визначені в законодавстві 

незалежно від форм власності. Разом із тим про «правила гри» у сфері 

оподаткування  такого не скажеш, до того ж «необхідність фінансового 

контролю над фінансовою діяльністю господарюючих суб’єктів незалежно 

від їх форм власності», поєднуючи приватні і публічні інтереси,  аж ніяк не 

забезпечує баланс останніх. Навпаки, провадження фінансового контролю – 

це та сфера, яка особливо потребує пильної уваги з метою забезпечення 

балансу приватних і публічних інтересів.  Мабуть тому вчена говорить не про 

баланс, а про поєднання приватних та публічних інтересів у галузі фінансів. 

М. К. Паюшин, розглядаючи аспект реалізації публічного інтересу в 

податковій сфері, зазначає, що це  має здійснюватися із дотриманням балансу 

між публічними і приватними інтересами. Спрямованість податкового 

регулювання на задоволення, у першу чергу, публічного фіскального 

інтересу не повинна означати ігнорування інтересів платників податків, 

                                                           
1 [157] Лукашева О.Е. Конституційно-правові засади публічної фінансової діяльності в Україні :  дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. Е. Лукашева. – Харків, 2016. – С. 23.  
2 [335]  Соколова Э.Д. Теоретические аспекты правового регулирования финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований: дис …. докт. юрид. наук: 12.00.14 / Э. Д.Соколова. – М., 2008. – 

С. 15. 
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порушення їх основних прав і свобод. Баланс публічних і приватних 

інтересів являє собою постійне прагнення до досягнення певної рівноваги 

між метою держави (зібрати якомога більше податків на виконання своїх 

функцій) і створенням такої податкової системи, яка не була б надмірно 

обтяжливою для платників податків. Дуже важливо, що вчений намагається 

сформулювати визначення того, яким чином розглядати баланс таких 

інтересів. Він, зокрема, пише: «баланс між публічними і приватними 

інтересами суб'єктів конституційних правовідносин у податковій сфері на 

практиці має виражатися в тому, що вимоги до платників податків, які 

висуваються податковим законодавством, повинні бути здійсненними, 

враховувати фактичну спроможність до сплати податку, не утискати без 

потреби їх права. Іншими словами, обмеження прав і свобод громадян має 

бути пропорційним соціально значущим інтересам і цілям» [213, c. 19]1. 

Цілком поділяємо твердження науковця. Розробляючи і приймаючи 

фінансові нормативно-правові акти, неодмінно потрібно враховувати їх 

реальну здійсненність.  

Однак зробимо одне зауваження, яке співзвучне діалектичному 

узагальненню, зробленому теоретиками права: «оскільки в публічному 

інтересі міститься загальне благо, володіння яким є цінним для кожного 

індивіду, обмеження прав і свобод особи цілком можливе, виходячи з 

публічної мети. У такому співвідношенні приватного і публічного інтересу 

міститься соціальна справедливість. Обмеження права відбувається не на 

користь будь-якої особи, а на користь загального блага, значить, і блага 

особи, права якого порушені » [158, с. 56] 2. 

Доволі виваженою є позиція Д.О. Гетманцева. Вчений пропонує для 

встановлення балансу приватних і публічних інтересів у фінансовому праві 

виходити з таких вимог: 1) положення, що встановлюються у фінансовому 

                                                           
1[213] Паюшин М. К. Конституционно-правовые основы реализации обязанности каждого платить законно 

установленные налоги и сборы в РФ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / М. К. Паюшин. – М., 2011. 

– С. 19. 
2 [158] Лупарев Е.Б., Добробаба М.Б., Мокина Т.В. Общая теория публичных правоотношений: монография. 

– М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 56.  
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законодавстві, пов’язані з певними обмеженнями закріплених Конституцією 

України прав та законних інтересів, мають бути адекватними, 

пропорційними, необхідними та співвідносними цілям обмежень, що 

визнаються тією самою Конституцією; 2) такі обмеження мають відповідати 

вимогам справедливості і не можуть мати зворотної сили; 3) вони не можуть 

обмежувати основний зміст відповідних конституційних норм, а тим більше 

їх застосування; 4) згадувані вище обмеження допускаються лише за умови, 

що конституційні норми дозволяють законодавцю встановлювати обмеження 

закріплюваних ними прав і законних інтересів на рівні будь-якого галузевого 

законодавства, у тому числі й фінансового; 5) при встановленні зазначених 

обмежень законодавець не має права на здійснення такого регулювання, яке 

б зазіхало на саму суть того або іншого права чи законного інтересу або 

призводило до втрати їх реального змісту; 6) при допустимості обмеження 

того чи іншого права чи законного інтересу, відповідно до конституційно 

схвалюваних цілей, держава має використовувати не надмірні, а лише 

необхідні й строго обумовлені такими цілями заходи [56, с. 125, 126] 1. Дане 

твердження буде вірним стосовно будь-якого з фінансово-правових 

інститутів – доходів, видатків, податкового права, бюджетного устрою, 

бюджетного процесу тощо. 

Як справедливо стверджує Т.Н. Нешатаєва, «загальний (публічний) 

інтерес здатний служити меті обмеження прав власності лише в тому 

випадку, коли цей інтерес отримав позитивне вираження в національному 

законі. Однак наявність законодавчо оформленого загального інтересу не є 

панацеєю від порушення ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції. Справа в тому, що 

подібний закон повинен відрізнятися певними якостями, що висуваються до 

нього міжнародним принципом верховенства права: закон повинен бути 

ясним, визначеним, без зворотної сили, що не допускає двозначного 

                                                           
1 [56] Гетманцев Д.О. Фінансово-правове зобов’язання як окрема категорія фінансового права: монографія / 

Д.О. Гетманцев. – Київ.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 125, 126. 
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тлумачення » [189, с. 125] 1. Така точка зору є прийнятною. Дійсно, наявність 

законодавчо оформленого загального інтересу не є панацеєю від порушення 

прав і законних інтересів зобов’язаних осіб фінансових (податкових) 

правовідносин. І, як убачається, в контексті викладеного вкрай важливим 

завданням для українського правотворення є досягнення при розробці і 

прийнятті нормативно-правових актів, що регулюють сферу фінансів, 

ясності, визначеності, однозначного тлумачення. 

Таким, що потребує уваги, є думка Д.М. Мошкової і А.Я. Курбатова. 

Правники визнають, що в будь-якому разі в основу подолання суперечностей 

інтересів усіх суб'єктів має бути покладений основний принцип: державі в 

особі правотворчих органів належить прагнути до того, щоб дотримання 

публічних інтересів було вигідно кожному носієві приватного інтересу.  При 

цьому, справедливо зазначає А.Я. Курбатов, важливо через обмеження 

прояву суб'єктивних інтересів, які не відповідають інтересам суспільства і 

держави, домагатися правильного їх усвідомлення носіями приватного 

інтересу. Правове регулювання має вдосконалюватися, щоб повне і своєчасне 

виконання своїх зобов'язань усіма суб'єктами, в тому числі і державними 

органами, було для них більш вигідним, ніж невиконання, що дозволить 

дотримати вищевказаний основоположний принцип подолання протиріч 

інтересів. Оскільки питання співвідношення інтересів вирішуються 

законодавцем, що виражає інтереси суспільства,  вони спочатку превалюють 

над приватними в тому сенсі, що служать критеріями для встановлення меж 

реалізації приватних інтересів, а тим самим і критеріями їх законності2 [175, 

с. 10; 141, с. 92, 93] Очевидно, що саме  на етапі законотворення  має бути 

забезпечено баланс публічних і приватних інтересів. 

                                                           
1 [189 ] Нешатаева Т.Н. Уроки судебной практики о правах человека: европейский и российский опыт / 

Т. Н. Нешатаева. – М.: Издат. Дом «Городец», 2007. – С. 125. 
2 [175; 141] Мошкова Д.М. Государственные корпорации как субэкты фынансовых правотношений: 

монография / отв. ред. Е.Ю. грачева. – М.: Проспект, 2012. – С. 10; Курбатов А. Я. Обеспечение баланса 

частных и публичных интересов – основная задача права на современном этапе / А. Я. Курбатов // 

Хозяйство и право. – 2001. – № 6. – С. 92, 93. 
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До речі, Європейський Суд з прав людини у своїх рішеннях 

неодноразово звертав увагу на необхідність дотримання балансу приватних і 

публічних інтересів у різних сферах. Наприклад, Судом при розгляді справи 

«Сорін проти Сполученого Королівства» у рішенні від 7 липня 1989 p. 

зазначено, що Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 

1950 р. «спрямована на пошук справедливого співвідношення між потребами, 

пов’язаними з інтересами суспільства загалом, і вимогами захисту основних 

прав людини» (пункт 89) [293] 1. При розгляді справи «Ріс проти 

Сполученого Королівства» у рішенні від 17 жовтня 1986 р. Суд підкреслив, 

що, з'ясовуючи, чи існує позитивне зобов'язання держави стосовно людини, 

«належить врахувати справедливий баланс, який має бути встановлений між 

інтересами всього суспільства й інтересами окремої людини» [292]2. У справі 

«В. проти Франції», рішення у якій було прийнято Європейським Судом з 

прав людини 25 березня 1992 р., Суд дійшов висновку, що заявниця щоденно 

знаходилася в ситуації, що в цілому не відповідає належній повазі до її 

приватного життя. Як наслідок, навіть враховуючи межі свободи розсуду, 

відведені для держави, не було встановлено справедливого балансу між 

загальними інтересами та інтересами особи [291]. 3 Зрозуміло, що предметом 

розгляду у наведених рішеннях не були питання, пов’язані із належною 

реалізацією фінансових правовідносин, порушенням прав і законних 

інтересів суб’єктів таких відносин. Втім, для нас цікаво виявити певну 

тенденцію, що прослідковується на практиці. Поряд із тим Європейським 

Судом з прав людини прийнято й низку рішень, які безпосередньо 

стосуються сфери публічних фінансів. Наведемо деякі із них. 

Так, у справі Газус Досьер унд Фордетекнік ГмбХ проти Нідерландів, 

Суд уперше сформулював принцип застосовності положень статті 1 

                                                           
1 [293] Рішення Європейського суду з прав людини «Сорін проти Сполученого Королівства» від 7 липня 

1989 p. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurocourt.org.ua 
2[292]  Рішення Європейського суду з прав людини «Ріс проти Сполученого Королівства» від 17 жовтня 

1986 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurocourt.org.ua. 
3 [191] Рішення Європейського суду з прав людини «В. проти Франції» від 25 березня 1992 року // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurocourt.org.ua 
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Протоколу № 1 до податкового спору. Такий підхід, за слушними словами 

юристів, мав колосальне значення для подальшого розгляду інших 

податкових суперечок [106; 154] 1. Зокрема, суть справи була такою. 

Німецька компанія поставляла товар голландської компанії на умовах 

збереження за собою титулу на товар (бетономішалка) до надходження 

платежу. До того як платіж надійшов постачальнику, товар був 

заарештований податковими органами Голландії у рахунок сплати 

заборгованості по податках, що була наявна у голландського одержувача 

товару. Німецький постачальник стверджував, що арешт товару 

голландською владою був порушенням права власності за статтею 1 

Протоколу № 1 до Конвенції. Показово, що Суд постановив: арешт 

бетономішалки був частиною системи заходів держави щодо забезпечення 

збору податків і, отже, має бути розглянутий з точки зору третьої норми 

статті 1, яка дає право договірним державам «забезпечувати сплату податків 

або інших зборів або штрафів». Окрім того, Суд підкреслив, що держава має 

у своєму розпорядженні розсуд в широких рамках. Суд визнає, що держави 

при формуванні й реалізації податкової політики мають широкі межі розсуду 

і що Суд поважатиме оцінку законодавця в таких питаннях, за виключенням 

випадків, коли вона позбавлена будь-якого розумного підґрунтя. Інакше 

кажучи, позиція Європейського суду з прав людини полягає в тому, що 

державні органи мають якнайширші межі розсуду при ухваленні податкових 

законів та їх впровадженні. Однак такий розсуд має бути «не позбавлений 

розумних підстав». Суд процитував своє рішення у справі Спорронг і 

Лоннрот проти Швеції і вказав на вимогу справедливого рівноваги і 

пропорційності [287] 2. Як бачимо, баланс пов’язано із розумним розсудом 

держави і її органів при ухваленні законів з питань оподаткування. 

                                                           
1 [106; 154] Калинин С.И. Использование правовых позиций ЕСПЧ по налоговым спорам в российской 

правоприменительной практике / С.И.Калинин [Електронний ресурс]  // Налоговед. – 2007. – № 12. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nalogoved.ru/art/554; Ліщина І. Коментар до рішення 

«Щокін проти України» / І. Ліщина [Електронний ресурс]  – Режим доступу: 

http://ru.astapovlawyers.com/publications/publication/502-delo-shhokin-protiv-ukrainy.html 
2 [287] Рішення Європейського суду з прав людини у справі Газус Досьер та Фордетекнік ГмбХ проти 

Нідерландів від 23 лютого 1995 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurocourt.org.ua 

http://nalogoved.ru/art/554
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У справі Еко-Ельда-Аві проти Греції, постанову по якій прийнято 

9 березня 2006 р., Суд також звернув увагу на порушення справедливого 

балансу між публічними і приватними інтересами. Зокрема, суть справи 

полягала  тому, що у червні 1988 року заявник, Еко-Ельда Аві, експортна 

компанія, чиєю спеціалізацією були паливні матеріали, намагалась отримати 

від податкових органів надлишково сплачені кошти у виді податку на 

прибуток. Коли податкові органи відмовили компанії у задоволенні її 

прохання, остання звернулась до адміністративного суду в Афінах для 

стягнення цієї суми разом з пенею. У листопаді 1993 р., коли цей позов все 

ще розглядався, держава виплатила компанії усю суму надлишково 

сплаченого податку. Відповідно, компанія обмежила свій позов до розмірів 

пені, розмір якої визначався законом, за період, на який було затримано 

повернення переплачених коштів. Компанія-заявник поскаржилася на 

відмову податкових органів виплатити їй пеню як компенсацію за 

несвоєчасну сплату податкового кредиту.  

Показово, що Європейський Суд з прав людини зазначив, що 

відповідно до законодавства Греції держава була зобов'язана повернути будь-

яку суму надміру чи помилково сплаченого податку, що вказана у чинному 

судовому рішенні. Що стосується сплати податків, то фінансові зобов'язання, 

що виникають у зв'язку з оподаткуванням, можуть порушити права, 

гарантовані в статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції, якщо умови повернення 

переплачених надлишків покладають надмірний тягар на особу, яку це 

стосується, або загрожують його сталому фінансовому становищу. У цій 

справі помилково сплачений податок був повернутий через п'ять років і п'ять 

місяців після того, як позов з вимогою про повернення суми був 

пред'явлений компанією-заявником до суду. Відповідно, відмова податкових 

органів виплатити відсотки як компенсацію за прострочення платежів 

протягом такого тривалого часу порушила справедливий баланс, який слід 

підтримувати між загальним інтересом та інтересами компанії-заявника. 
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[288]1. У даному рішенні йдеться про надмірний тягар на особу й загрозу 

сталому фінансовому становищу особи як критерії що порушують 

справедливий баланс приватних і публічних інтересів. 

Можна також послатися й на рішення від 9 січня 2007 р. «Інтерсплав 

проти України» (заява № 803/02). За обставинами справи заявник скаржився 

на порушення права на безперешкодне («мирне») користування своєю 

власністю, передбачене ст. 1 Протоколу № 1 («Захист прав власності»). Воно, 

за позицією заявника, було порушене необґрунтованою практикою держави 

відмовляти у підтвердженні права заявника на відшкодування ПДВ. 

Показово, що в розглядуваному рішенні (пункт 38) Суд звернув увагу на те,  

що держави мають  широкі  межі  самостійної оцінки  у  визначенні  того,  у  

чому полягає публічний інтерес. Це пов’язано із тим, що національний 

законодавчий орган, реалізуючи соціальну та економічну політику, має 

широке коло повноважень. Разом із тим Суд наголосив, що такі межі 

оцінювання не є абсолютними, і їх застосування підлягає перегляду органами 

Конвенції. На думку Суду, якщо державні органи володіють  будь-якою  

інформацією про зловживання у системі відшкодування ПДВ, що 

здійснюються конкретною кампанією, вони можуть вжити відповідних 

заходів з метою запобігання або усунення таких зловживань. Суд далі 

зауважує, (пункт 39), що з квітня 1998 р. відшкодування ПДВ заявникові 

систематично затримувалось. Такі затримки були спричинені ситуацією, в 

якій державні органи, не заперечуючи суми відшкодування ПДВ на користь 

заявника,  як це видно з матеріалів справи, не надавали підтвердження  цих  

сум.  Такі  дії  завадили заявникові  повернути  заявлені  суми  вчасно та 

створили ситуацію постійної  невизначеності. Окрім того, заявник був 

вимушений постійно звертатись до суду з ідентичними скаргами. 

Систематичний характер таких дій з боку державних органів призвів до 

надмірного тягаря,  покладеного таким чином на заявника. У підсумку Суд 

                                                           
1 [288] Рішення Європейського суду з прав людини у справі Еко Ельда Аві проти Греції від 9 березня 2006 р. 

(заява № 10162/02) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurocourt.org.ua 
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резюмував (пункт 40), що втручання у право власності заявника було  

непропорційним.  Фактично  постійні затримки відшкодування і  компенсації 

у поєднанні із відсутністю ефективних засобів запобігання або  припинення 

такої адміністративної практики,  так само як і стан невизначеності щодо 

часу повернення коштів заявника, порушує "справедливий баланс" між 

вимогами  публічного інтересу та захистом права на мирне володіння 

майном.  На думку Суду, заявник перебував і продовжує  перебувати під 

надмірним для нього тягарем [296] 1. Як бачимо, перевіряючи відповідність 

позбавлення права на податковий кредит та  бюджетне відшкодування 

вимогам ст. 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, Суд звернув увагу на надмірний тягар для платника 

податків, а також на непропорційність втручання у право власності особи  і 

відсутність ефективних засобів запобігання чи припинення хибної 

адміністративної практики. Таким чином, Суд застосував принцип 

пропорційності. Останній є складовою частиною принципу верховенства 

права і передбачає дотримання «справедливого балансу» між вимогами 

публічного інтересу та захистом прав приватних осіб, в реалізацію яких 

здійснюється втручання держави.  

22 січня 2009 р. Судом прийнято рішення у справі «Булвес» АД проти 

Болгарії. У ньому вказано, що компанія-заявник звернулась із заявою 

відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 про те, що, незважаючи на повне 

дотримання своїх обов’язків щодо подання податкової звітності з податку на 

додану вартість (далі – ПДВ), національна влада позбавила її права віднести 

на податковий кредит суму ПДВ, сплачену нею за отриманий товар. 

Підставою для цього було названо те, що постачальник не виконав вчасно 

своїх зобов’язань щодо подання податкової звітності з ПДВ. Більше того, у 

результаті відмови у вищевказаному праві на податковий кредит, компанії-

заявнику згідно з рішенням про донарахування податку довелося сплатити 

                                                           
1 [296] Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Інтерсплав проти України» від 9 січня 2007 р. 

(заява № 803/02) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawua.info/jurdata/dir131/dk131248.htm 
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ПДВ вдруге, а також сплатити пеню. Компанія-заявник стверджувала, що 

втручання в її право власності було неспіврозмірним, оскільки не було 

досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загальних інтересів та її 

правом на захист свого права власності. На обґрунтування своєї позиції 

компанія вказала, що хоча вона і погодилась з Урядом у тому, що згідно зі 

статтею 1 Протоколу № 1 для держав – членів Конвенції передбачені широкі 

межі свободи розсуду при застосуванні податкового законодавства, такий 

розсуд у даному разі не повинен розглядатися як безмежний. У цьому 

контексті компанія-заявник стверджувала, що їй довелося нести 

індивідуальний і надмірний тягар, що порушило справедливий баланс, який 

повинен підтримуватися між вимогами загальних інтересів та вимогами 

захисту права власності. Зокрема, незважаючи на те, що компанія-заявник 

своєчасно і у повному обсязі виконала свої зобов’язання щодо подання 

податкової звітності з ПДВ, через те, що її постачальник не зміг своєчасно 

виконати свої зобов’язання подати звітність з ПДВ: (a) компанії-заявнику 

було відмовлено в праві на податковий кредит; (b) її зобов’язали сплатити 

ПДВ у відповідному розмірі повторно, але на цей раз до державного 

бюджету; (c) її також зобов’язали сплатити пеню; (d) сума ПДВ, сплачена 

нею постачальнику, не була врахована як валові витрати, і на неї було 

нараховано податок на прибуток; (e) компанія понесла додаткові судові 

витрати та інші видатки при оскарженні нарахування податку; (f) таким 

чином, до компанії були застосовані неналежні і жорсткі санкції за 

порушення зі сторони постачальника, котрий фактично виконав свої 

зобов’язання подати звітність з ПДВ, але з невеликим запізненням; також (g) 

у податкових справах компанії-заявника виникла невизначеність, оскільки 

податкові кредити щодо усіх поставок могли аналогічним чином бути 

оспорені при невиконанні постачальником своїх обов’язків подати звітність з 

ПДВ. Більше того, компанія-заявник не зможе взнати про це доти, допоки 

податкові органи не відмовляться визнати право на податковий кредит щодо 

конкретної операції. Показово, що Суд прийняв рішення на користь компанії-
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заявника. Аналізуючи наведену позицію Суду, констатуємо, що це рішення 

примітне тим, що в ньому Суд у пункті 62 повторно відмітив, що відповідно 

до своєї усталеної практики, при встановленні необхідності втручання, 

включаючи втручання для забезпечення сплати податків, необхідним є 

дотримання «справедливої рівноваги» між вимогами загальних інтересів і 

вимогами захисту основних прав людини. Мета досягнення такого балансу 

відображається у структурі статті 1 Протоколу № 1 загалом, включаючи 

другий абзац: необхідність дотримання розумного співвідношення між 

засобами, що використовуються, та цілями, які повинні бути досягнуті.  

Характерно, що у пункті 65 Суд акцентує увагу на тому, що у даній 

справі загальні інтереси спільноти полягають у підтриманні фінансової 

стабільності системи оподаткування ПДВ разом із її сукупністю нормам 

щодо нарахування ПДВ до сплати, податкових пільг, податкового кредиту та 

відшкодування ПДВ. Основними елементами підтримання такої стабільності 

слід визнати повне і своєчасне виконання усіма платниками ПДВ своїх 

зобов’язань щодо декларування та сплати ПДВ та, в кінцевому підсумку, 

запобігання будь-яких видів шахрайських зловживань у вказаній системі. 

При цьому Суд відверто вказав на потребу покладати край спробам 

зловживання у сфері оподаткування, а з метою попередження таких 

зловживань може бути розумним передбачення у національному 

законодавстві вимоги особливої обачливості для платників ПДВ. У підсумку 

Суд констатував: враховуючи своєчасне і повне виконання компанією-

заявником своїх обов’язків із декларування ПДВ, неможливості з її сторони 

забезпечити дотримання постачальником його обов’язків щодо декларування 

ПДВ і той факт, що не було ніякого шахрайства стосовно системи 

оподаткування, про яке компанія-заявник знала чи могла знати, Суд вважає, 

що компанія-заявник не повинна нести відповідальність за наслідки 

невиконання постачальником його обов’язків щодо своєчасного 

декларування ПДВ і, як наслідок, сплачувати ПДВ повторно разом із пенею. 

Суд вважає, що такі вимоги прирівнюються до надзвичайного обтяження для 
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компанії-заявника, що порушило справедливий баланс, який повинен був 

підтримуватися між вимогами загальних інтересів та вимогами захисту права 

власності [294]  1. 

Таким, що потребує нашої уваги у контексті розглядуваної проблеми, є 

рішення у справі «Щокін проти України». Так, заявник стверджував, що 

податкові органи незаконно наклали на нього додаткові зобов'язання зі 

сплати прибуткового податку, оскільки органи державної влади не 

застосували ч. 3 ст. 7 Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий 

податок з громадян», яка встановлювала спеціальну 20 % ставку податку із 

сум доходів, одержуваних не за місцем основної роботи. Крім того, коли 

податкові органи незаконно накладали на заявника додаткові зобов'язання зі 

сплати прибуткового податку, вони посилалися на Інструкцію, яка відповідно 

до ст. 67 Конституції України не може змінювати податкові ставки, що 

підлягають застосуванню, та порядок їх сплати. Заявник також стверджував, 

що додаткові зобов'язання зі сплати податку наклали на нього надмірний 

фінансовий тягар та не можуть вважатися пропорційними цілям ст. 1 

Протоколу № 1. Показово, що Суд у розглядуваному рішенні висловив вкрай 

важливу позицію стосовно обставин оцінювання Судом того факту, чи було у 

конкретному випадку дотримано справедливого балансу між загальними 

інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав окремої 

особи. Зокрема, про це вказано у п. 50, в якому вказано: «Перша 

та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Конвенції полягає 

в тому, що будь-яке втручання публічних органів у мирне володіння майном 

повинно бути законним. Це обумовлює те, що позбавлення власності 

можливе тільки «на умовах, передбачених законом». Зважаючи на принцип 

верховенства права, що є однією із основоположних засад демократичного 

суспільства, притаманний усім статтям Конвенції, питання стосовно 

дотримання справедливого балансу між загальними інтересами суспільства 

                                                           
1 [294] Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Булвес» АД проти Болгарії від 22 січня 2009 р. 

(заява № 3991/03) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurocourt.org.ua. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0064-93
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1883#n1883
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_535
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та вимогами захисту основоположних прав окремої особи, виникає лише 

тоді, коли встановлено, що оскаржуване втручання відповідало вимозі 

законності і не було свавільним» [298] 1. За такого підходу важливою 

вбачається вказівка Суду на дотримання принципу законності.  

Показовим у цьому аспекті є Рішення від 14 травня 2013 р. у справі 

«Н.К.М. проти Угорщини» [297] 2. У ньому зазначено, що заявниця 

скаржилася на необґрунтоване позбавлення майна, що виражалося в 

оподаткуванні частини її вихідної допомоги податком на доходи фізичних 

осіб за ставкою у 98 відсотків.  Однак Уряд Угорщини наполягав, що таке 

втручання було передбачене законом та мало законну мету – задоволення 

суспільної справедливості і захисту державної скарбниці. «Така мета, що 

становить  загальний (публічний) інтерес, також була визнана Європейським 

Союзом, що виступив ініціатором законодавчих заходів проти надмірних 

розмірів вихідної допомоги, бо такі розміри самі собою порушували 

суспільну справедливість, а політика визначення заробітної плати посадових 

осіб фінансового сектору посилила вплив міжнародної фінансової кризи 

останніх років», - підкреслював уряд. Зважаючи на це, уряд наполягав на 

тому, що досягнення мети публічного інтересу в оподаткуванні в 

демократичному суспільстві має розглядатись як найбільш прийнятний 

регулюючий засіб. У підсумку уряд вказав, що при введенні даного 

спеціального податку законодавець мав намір встановити справедливий 

баланс між вказаною метою та обмеженням прав людини, при цьому зробив 

акцент на тому, що в розпал глибокої світової економічної кризи додаткові 

обтяження має нести не тільки держава, але й інші учасники суспільно-

економічних відносин.  

                                                           
1 [298] Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Щокін проти України» від 14 жовтня 2010 р. 

(заяви № 23759/03 та № 37943/06) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_858 
2 [297] Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Н.К.М. проти Угорщини» від 14травня 2013 р. 

(заява 66529/11) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:   http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-119704#{%22itemid%22:[%22001-
119704%22]} 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["66529/11"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-119704#{%22itemid%22:[%22001-119704%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-119704#{%22itemid%22:[%22001-119704%22]}
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Показово, що Суд, з’ясовуючи суть справи, підкреслив, що втручання, 

в тому числі як результат заходів із забезпечення сплати податків, має 

встановлювати “справедливий баланс” між потребами загального інтересу 

суспільства та вимогами захисту основних прав людини. Водночас повинна 

бути виправдана співмірність між використовуваними засобами і 

поставленою метою. Далі Суд  зазначив: навіть якщо втручання в право 

мирного володіння своїм майном сталося відповідно до умов, передбачених 

законом (мається на увазі відсутність свавілля) і з метою публічного 

інтересу, воно завжди повинно встановлювати «справедливий баланс» між 

потребами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основних 

прав людини. Зокрема, повинна бути наявною виправдана співмірність між 

використовуваними засобами і поставленою метою. Це положення Суду є 

беззаперечно позитивним.  

І ще одне зауваження у контексті розглядуваної проблеми. Аналіз 

практики Європейського Суду з прав людини дає підстави для висновку, що 

означений підхід (мається на увазі пряма указівка на необхідність 

дотримання балансу інтересів), розкривається Судом і через посилання на 

необхідність дотримання принципу справедливого розподілу прав і 

обов'язків суб’єктів фінансових (податкових) правовідносин, межі втручання 

або невтручання в діяльність зобов’язаних осіб правовідносин, зокрема, 

платників податків і зборів, дотримання і порушення презумпції сумлінності 

платника податків і зборів [283; 284; 285; 295; 289; 290; 286; 359] 1.  

                                                           
1 [283; 284; 285; 295; 289; 290; 286; 359] Рішення Європейського суду з прав людини у справі «С.А. 

Данжевиль проти Франції» від 16 квітня 2002 р. //  [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.eurocourt.org.ua; Ухвала Європейського суду з прав людини  у справі « MASA INVEST GROUP 

vs. Ukrain» від 11 жовтня 2005 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nalogoved.ru/art/295#_ftn6; 

Рішення Європейського суду з прав людини у справі Саффи против Италии від 28 липня 1999 р. (заява № 

22774/93) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition07&issid=2000004000&docid=36; Рішення Європейського суду з прав 

людини  у справі ЮКОС проти Росії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.yukos-echr-

claim.com/; Рішення Європейського суду з прав людини  у справі  Janosevic v. Sweden от 23 липня 2002 р. // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurocourt.org.ua; Рішення Європейського суду з прав 

людини у справі «Бізнес Сепорт Сентре проти Болгарії» (заява № 6689/03)  18 березня 2010 р. // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["6689/03"]}; Рішення 

Європейського суду з прав людини у справі «Федорченко та Лозенко проти України» від 20 вересня 2012 

р.(заява №387/03) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["387/03"]}; Рішення Європейського суду з прав людини у справі 

http://nalogoved.ru/art/295#_ftn6
http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition07&issid=2000004000&docid=36
http://www.yukos-echr-claim.com/
http://www.yukos-echr-claim.com/
http://www.eurocourt.org.ua/
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%226689/03%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["6689/03"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%22387/03%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["387/03"]}
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Наголосимо, що розробка концепції балансу публічного і приватного 

інтересів у фінансовому праві – це перспективний напрямок наукових 

досліджень. Проте її розвиток має відбуватися з обов’язковим урахуванням 

особливостей фінансово-правових норм і фінансових правовідносин. Така 

концепція може складатися принаймні із двох напрямів: встановлення межі 

публічного і приватного регулювання фінансових відносин,  вивчення засобів 

захисту приватного інтересу у фінансово-правовому регулюванні (при 

реалізації фінансових правовідносин).  

Розробляючи таку ідею, необхідно пам’ятати справедливе твердження 

Ю. О. Тихомирова. Він акцентував увагу на тому, що  не слід говорити про 

безумовний примат приватного права і погоджуватися з гострокритичними 

оцінками публічного права, оскільки не можна протиставляти право та 

інтереси людини і громадянина інтересам суспільства та держави. Крім того, 

поняття публічності в суспільстві не зводиться до забезпечення державних 

інтересів, а являє собою загальні інтереси людей як різного роду спільнот, 

об'єднань. До того ж різке піднесення приватного права за рахунок 

протиставлення і применшення ролі публічного права загрожує недооцінкою 

внутрішніх зв’язків  між ними, оскільки приватне право не може існувати без 

публічного права, його інститутів [352, с. 25, 26] 1. Таким чином, цей процес 

навряд чи буде легким, що обумовлено складністю і багатоманітністю 

фінансових відносин, які піддаються регулятивному впливу. Не випадково 

О.В. Дьомін підкреслює, що «розумне державне управління полягає в тому, 

щоб обмежуючи необхідним мінімумом свій односторонній вплив, 

вирішувати всі завдання у взаємодії» [68, с. 4]  2.  

Як убачається, збалансований підхід до врахування у фінансово-

правовому врегулюванні публічних інтересів має ґрунтуватися на дії 

суспільного закону взаємності або еквівалентності. Як слушно вказує 

                                                                                                                                                                                           
«Ходорковський проти Російської Федерації» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurocourt.org.ua 
1 [352] Тихомиров Ю.А. Публичное право / Ю.А. Тихомиров. – М.: БЕК, 1995. – С. 25, 26. 
2 [68] Демин А.В. Общие вопросы теории административного договора / А.В. Демин. – Красноярск: 

Красноярск. гос. ун-т, 1997. – С. 4. 
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О. М. Вінник, згідно з цим законом приватні інтереси визнаються 

суспільством як законні та набувають відповідного захисту з боку держави за 

умови врахування тією чи іншою мірою публічних інтересів носіями 

приватних інтересів. У свою чергу, успішність реалізації публічних інтересів 

значною мірою залежить від того, наскільки в них повно враховано 

найтиповіші приватні інтереси [47, с. 6] 1. 

Доволі виваженою є позиція А. Б. Гаджиалієва, що вирішення 

протиріч інтересів суб'єктів у суспільстві має бути орієнтоване на такий 

політико-правовий принцип: державі через охоронні органи слід прагнути до 

того, щоб дотримання публічних інтересів було вигідним кожному носієві 

приватного інтересу. При цьому важливо через законодавче обмеження 

проявів суб'єктивних інтересів, які не відповідають інтересам суспільства і 

держави, вимагати правильного їх усвідомлення носіями приватного 

інтересу. Виходячи із цього, правове регулювання повинно постійно 

вдосконалюватися в тому напрямі, щоб повне і своєчасне виконання своїх 

обов'язків усіма суб'єктами (це стосується і державних органів) було для них 

більш вигідним, ніж невиконання. Саме такий підхід дозволяє дотримати 

вищевказаний основний принцип подолання суперечностей інтересів [60, c. 

19]2. 

Окрім того, аналіз правозастосовної практики свідчить про те, що 

сьогодні баланс публічних і приватних інтересів визнається одним із 

основоположних конституційних принципів, на якому має бути засновано 

правове регулювання відносин за участю держави. При цьому цілком 

справедливо вчені наголошують, що оптимальною у даному контексті має 

бути така модель балансу, за якої суспільні інтереси, формуючись із системи 

                                                           
1 [47] Вінник О. М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в 

господарських товариствах: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / О. М. Вінник. - Київ, 2004. – С. 6. 
2 [60] Горбунов В. А. Категория законного интереса (личности, общества, государства) в конституционном 

законодательстве Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02  / В. А. Горбунов. – 

Тюмень, 2007. – С. 19. 
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приватних інтересів і будучи їх складовою частиною, становлять підґрунтя 

для державних інтересів [155, с. 92; 337, с. 15]. 1 

Якщо говорити про сферу фінансово-правового регулювання, то 

проблема забезпечення балансу публічних і приватних інтересів в 

оподаткуванні має міжінституційний характер, оскільки вона є складовою 

більш загального родового явища –  балансу публічних і приватних інтересів 

у фінансових правовідносинах. Нерозривність публічних доходів та видатків 

у сфері публічних фінансів зумовлює взаємозв’язок інститутів фінансового 

права. Реалізуючи податковий обов’язок, платник податків обґрунтовано 

розраховує на виконання державою зустрічного обов’язку щодо забезпечення 

належних умов існування, правового захисту, соціального забезпечення 

тощо.  

Отже, у фінансовому праві принципово важливим є поєднання 

публічного та приватного інтересу, що не збігаються за своїм напрямом, 

адже неузгодження напрямків дії цих двох векторів нерідко породжує 

принциповий конфлікт. Ми, знов таки, підкреслюємо, що суперечність чи 

неналежне вирішення в чинному законодавстві питань співвідношення 

публічних і приватних інтересів може привести до найгостріших соціально-

правових конфліктів. Відсутність певного балансу чи компромісу публічних і 

приватних інтересів у правовій практиці потребує вирішення цієї проблеми 

на рівні правового регулювання відповідних суспільних відносин. 

Оптимальне співвідношення публічних і приватних інтересів як у соціальній 

практиці, так і в правовому регулюванні, є необхідною умовою гармонійного 

розвитку суспільства, окремої особистості, ефективності функціонування 

держави. 

Важливо враховувати й те, що на сучасному етапі формування 

фінансового законодавства нормотворець ще остаточно не визначився з 

                                                           
1 [155; 337] Логачева Н.Ю. Баланс частных и публичных интересов при построении экономических 

отношений как условие формирования демократического правового государства и гражданского общества / 

Н.Ю. Логачева // Юридические записки. – 2006. – Вип. 20. – С. 92; Соотношение частных и публичных 

интересов в условиях реформирования законодательства Российской Федерации: монография / под общ. 

ред. О.Ю. Бакаевой. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С 15. 
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уявленням про те, що саме доцільно вважати конфліктом інтересів у 

податковому праві: конфлікт правових норм чи конфлікт людських інтересів. 

Однак, незважаючи на цей момент, домінування публічного інтересу, 

притаманного податковому праву, не повинно означати порушення 

приватних інтересів платників податків, їх безпідставне обмеження [114, с. 6, 

7] 1. 

Аргументованою видається позиція Є.В. Лакушевої, яка підкреслює, 

що забезпечення балансу між публічними і приватними інтересами у 

податковому праві є необхідною умовою для ефективного функціонування 

податкової системи в цілому. Науковець підкреслює, що така ситуація може 

бути досягнута виключно при законодавчому закріпленні та дотриманні 

основних принципів оподаткування, а також наданні реальних правових 

гарантій для реалізації та захисту інтересів усіх учасників податкових 

правовідносин [148, с. 76] 2. 

Зважаючи на викладене вище, можна зробити висновок, що у 

фінансово-правовому регулюванні принципово важливим є врахування, 

поєднання публічного та приватного інтересів. Зрозуміло, що з огляду на те, 

що ці інтереси не збігаються за своїм напрямом (йдеться про домінування 

публічного інтересу, притаманного фінансовому праву, що не повинно 

означати порушення приватних інтересів суб’єктів фінансових 

правовідносин, їх безпідставне обмеження),  узгодження приватних і 

публічних інтересів – це вкрай складне завдання. Однак для уникнення 

конфліктів, особливо на стадії реалізації фінансово-правових норм, 

необхідно прагнути його досягнення. Саме такий підхід стане запорукою 

гармонійного розвитку суспільства, ефективності функціонування держави.  

Показовими у розглядуваному аспекті є правові позиції Конституційного 

Суду України. Так, Суд в Рішенні від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011, 

                                                           
1 [114] Кисильова К.В.  Правове регулювання строків сплати податків та зборів: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.07 / К. В. Кисильова. – Харків, 2014. – С.6,7 
2 [148] Лакушева Є.В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві:  дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 

/ Є.В. Лакушева. – Київ, 2014. – С. 76. 
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назвав одним із визначальних елементів у регулюванні суспільних відносин у 

соціальній сфері додержання принципу пропорційності між соціальним 

захистом громадян та фінансовими можливостями держави, а також 

гарантування права кожного на достатній життєвий рівень. При цьому, з 

урахуванням такого елемента принципу верховенства права, як 

пропорційності (розмірності) Конституційний Суд України зазначив, що 

передбачені законами соціально-економічні права не є абсолютними, а 

оскільки держава зобов’язана регулювати економічні процеси, 

встановлювати й застосовувати справедливі та ефективні форми 

перерозподілу суспільного доходу з метою забезпечення добробуту всіх 

громадян, то механізм реалізації цих прав може бути змінений державною, 

зокрема, через неможливість їх фінансового забезпечення шляхом 

пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження справедливого 

балансу між інтересами окремих осіб і інтересами всього суспільства [306] 1.   

З огляду на зазначене зауважимо, що визначення публічного інтересу 

у фінансово-правовому регулюванні, а також встановлення балансу 

публічних та приватних інтересів у сфері фінансів все більш чітко 

окреслюється, як наукова проблема, що набуває актуальності та потребує 

свого вирішення, зокрема й шляхом широкої наукової дискусії. Наразі 

спостерігається процес як виявлення науковцями, так і закріплення в 

нормативно-правових актах, значущих і об’єктивних, таких, що відповідають 

сучасному етапу розвитку суспільства, публічних інтересів. У нашому 

розумінні, суть балансу публічних і приватних інтересів у фінансово-

правовому регулюванні полягає у такому їх співвідношенні, за якого публічні 

інтереси формуються виходячи з необхідності існування і розвитку 

суспільства в цілому, а приватні інтереси, належним чином гарантовані 

державою, мають бути розмірними соціально значущим інтересам і цілям. 

                                                           
1 [306] Рішення у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних 

депутатів України і 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) пункту 4 розділу VII „Прикінцеві положення“ Закону України „Про Державний бюджет 

України на 2011 рік“  від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011 // Електронний ресурс. – Режим доступу. - 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=6955. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

У перебігу здійснення дослідження питань, що увійшли до розділу 1 

дисертаційного дослідження, було зроблено наступні висновки: 

При визначенні поняття і змісту публічної фінансової діяльності 

найбільш оптимальнішим із методологічної точки зору є праксіологічний 

підхід, оскільки його застосування дозволяє проводити функціональний 

аналіз публічної фінансової діяльності, виявляти причини її ефективності або 

неефективності, окреслити потенційні можливості з метою орієнтації її на 

максимальну ефективність. Цим забезпечується перехід від характеристики 

публічної фінансової діяльності як абстрактної  категорії, до її реального 

(практичного) змісту. Від того, наскільки ефективною буде публічна 

фінансова діяльність залежить як стан економіки держави, так і добробут 

кожного громадянина. Керуючись цим, вважаємо, що публічна фінансова 

діяльність має визначатися з позицій визначення мети; прогнозування 

результатів діяльності; планування певних дій; реалізації; аналізу, 

співставлення, порівняння мети і результатів (провадження звітності). 

Сьогодні виразно виявляється залежність публічної фінансової 

діяльності від змісту відповідного її правового забезпечення. Проблема 

недостатньої правової урегульованості публічної фінансової діяльності 

піднімає на порядок денний низку питань. Йдеться передусім про відсутність 

єдиної мети, спрямованості при провадженні фінансової діяльності. У цьому 

контексті можна згадати про відсутність і єдиного, базового нормативно-

правого акту, в якому було б визначено принципи, спрямованість та інші 

основні положення стосовно фінансової діяльності. Відсутні й базові 

програмні документи, які б визначали певні напрямки, в яких мають 

відбуватися зрушення. Це, в свою чергу, продукує різноспрямованість 

правового регулювання різних видів фінансових відносин і, як наслідок, 



152 
 

нечіткість формулювань фінансово-правових норм. Чинна нормативно-

правова база, що регулює провадження публічної фінансової діяльності, є 

досить громіздкою та такою, що повною мірою не відображає соціально-

економічні перетворення в українському суспільстві.  

Публічна фінансова діяльність здійснюється у таких напрямах: 

мобілізація, розподіл, перерозподіл і використання коштів публічних фондів. 

Своєчасне проходження кожної із них приводить до висновку щодо 

раціональної організації поведінки всіх учасників фінансово-правових 

відносин. Певно, 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 із напрямів, що дає можливість 

чітко визначити права і обов’язки кожного із суб’єктів фінансових 

правовідносин, які взаємодіють на тій чи іншій стадії. 

Обґрунтованим є підхід стосовно поєднання економіко-правових 

аспектів регулювання централізованих та децентралізованих фінансів, що 

має становити квінтесенцію фінансово-правового регулювання. Саме через 

упорядкування і відповідно підтримку державою певних сфер можна досягти 

сталого економічного розвитку держави. 

Публічна фінансова діяльність становить діяльність суб’єктів по 

мобілізації, розподілу і використанню коштів публічних. Вона має 

динамічний характер, що дозволяє простежити виразний зв’язок, 

послідовність і залежність кожного із певних напрямків, і обумовлює 

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

правовідносин на кожній із стадій. 

Для визначення природи фінансових правовідносин ключовим 

фактором є з’ясування суті категорії «фінанси». Наукою фінансового права 

приділено багато уваги вивченню цього багатоаспектного явища – від генези 

й до осмислення його неоднозначного змісту, від встановлення чинників 

виникнення й до спроб визначення його сутності. Доведено, що визначення 



153 
 

категорії фінанси має відбуватися з урахуванням її економічної природи. 

Констатовано, що наразі в фінансово-правовій літературі і законодавстві 

одночасно використовуються декілька термінів: фінанси, державні фінанси, 

публічні фінанси. 

З урахуванням сучасного розвитку інтеграційного напрямку у 

правотворенні і правозастосуванні обґрунтовано необхідність  поступового 

впровадження категорії «фінансові інструменти» у контексті визначення 

змісту фінансів. Такий висновок базується на підходах Міжнародного 

валютного фонду, Організації економічного співробітництва і розвитку, 

Організації Об’єднаних Націй і Світового банку. Вважаємо, потрібно 

виважено і поступово науково осмислювати запроваджені у законодавстві 

новітні підходи. 

Виявлено і охарактеризовано ознаки фінансів. Зокрема, фінанси 

становлять економічні відносини стосовно розподілу та перерозподілу 

вартості валового суспільного продукту, частини національного доходу, руху 

грошей і інших фінансових інструментів. Їх реалізація передбачає рух 

коштів. Такий рух опосередковує створення відповідних фондів. Фонди 

можуть бути різними – як централізованими, так і децентралізованими, тобто 

повноваженнями щодо розпорядження коштами яких наділені різні суб’єкти 

– фізичні особи, суб’єкти господарювання, органи місцевого самоврядування 

та держави. При цьому саме держава визначає необхідність створення таких 

фондів, а отже і режим їх функціонування. 

При визначенні категорії фінанси необхідно у її змісті виокремлювати 

такі супідрядні поняття як приватні і публічні (державні, місцеві, суспільні) 

фінанси. Таке розмежування має важливе методологічне значення і 

дозволить чітко визначити межі фінансово-правового регулювання і 

спрямування публічної фінансової діяльності, а отже окреслити коло 

фінансово-правових відносин. За такого підходу об’єктом фінансової 

діяльності держави мають визнаватися саме публічні фінанси. 
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Фінансова система становить складне, динамічне правове явище. При 

цьому наразі йде активний пошук тих критеріїв, які б дозволили чітко 

окреслити елементи такої системи, чим забезпечити чітке розмежування 

режимів правового регулювання різних за своєю суттю економічних 

відносин у державі. Вирішення такого наукового завдання стане запорукою у 

виявленні й усуненні недоліків правового регулювання діючого сьогодні 

механізму розподілу й перерозподілу акумульованих коштів у публічних 

фондах, і, у підсумку, дозволить більш ефективно і раціонально 

використовувати відповідні кошти публічних фондів при здійсненні 

публічної фінансової діяльності, чим зміцнити державний суверенітет 

України. 

Залежно від публічної ознаки, за якої простежується мета правового 

регулювання, у складі фінансової системи можна виокремити публічну і 

приватну складову. Публічна фінансова система – це внутрішня будова 

публічних фінансів, що становить сукупність однорідних взаємопов'язаних 

суспільних відносин (інститутів), що опосередковують формування, розподіл 

та використання коштів фондів, необхідних державі та органам місцевого 

самоврядування для виконання покладених на них завдань і функцій. 

Приватна фінансова система – це внутрішня будова приватних фінансів, що 

становить сукупність однорідних взаємопов'язаних суспільних відносин 

(інститутів), що опосередковують  формування, розподіл та використання 

коштів фондів, необхідних приватним суб’єктам.  

У складі публічної фінансової системи, використовуючи фондовий 

підхід, можна виокремити такі групи однорідних відносин: (1) бюджетні; (2) 

по державному страхуванню; (3) по формуванню і використанню фондів 

державних і комунальних підприємств, що мають цільове призначення. 

Залежно від способу формування відповідних фондів виділяємо: (1) 

податкові відносин; (2) публічні кредитні відносини; (3) відносини, що 

опосередковують сплату неподаткових обов’язкових платежів (неподаткові 

надходження). 
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Будь-яка галузь права у своєму регулятивному впливі поєднує 

забезпечення і державного, і приватного інтересів, які об’єктивно не можна 

розподілити. Саме у цьому полягає загальний сенс правового регулювання. 

Головна мета права упорядкувати поведінку всіх учасників відносин в тій 

формі, яка є найбільш прийнятною і доцільною для конкретного етапу 

розвитку держави і суспільства. При цьому держава присутня в обох типах 

регулювання – як публічно-правовому, так і приватно-правовому. У той же 

час роль держави у різних режимах неоднакова. 

Категорія «публічний інтерес» є оціночною, оскільки визначити зміст і 

межі дії публічного інтересу на практиці досить складно; не легко 

забезпечити вичерпну повноту і точність його вираження, а суперечливість, 

багатофакторність впливу і рухливість суспільної поведінки затрудняють 

виявлення параметрів публічних інтересів. Публічний інтерес у фінансово-

правовому регулюванні – це інтерес, що поєднує у собі такі види інтересів, як 

суспільний, державний і інтерес територіальної громади. Він є загальним для 

певної спільноти і  має оціночний і несталий характер; передбачає 

обов’язкове визнання державою, формою чого є закріплення у нормативно-

правових актах; забезпечує збереження цілісності та розвитку суспільства і 

держави; його задоволення виступає гарантією і умовою існування і розвитку 

спільноти, держави, громади; 

Зважаючи на положення ч. 2 ст. 3 Конституції України можна 

констатувати, що Україна обрала шлях формування правової системи, що 

обов’язково передбачає пошук реальних засобів, здатних забезпечити її 

ефективне і результативне функціонування. У контексті теми дослідження 

таке міркування означає, що піддаючи державному регулюванню економічні 

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

сфери суспільних зав’язків, упорядкування державою яких призведе до 

економічного зростання і підвищення добробуту населення країни; по-друге, 

чітко встановити  допустимі межі такого регулювання. 
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Проблема забезпечення балансу публічних і приватних інтересів в 

оподаткуванні має міжінституційний характер і є складовою більш 

загального родового явища – балансу публічних і приватних інтересів у 

фінансових правовідносинах. Нерозривність публічних доходів та видатків у 

сфері публічних фінансів обумовлює взаємозв’язок інститутів фінансового 

права. Реалізуючи податковий обов’язок, платник податків обґрунтовано 

розраховує на виконання державою зустрічного обов’язку щодо забезпечення 

належних умов існування, правового захисту, соціального забезпечення 

тощо.  

У фінансово-правовому регулюванні принципово важливим є 

врахування і поєднання публічного та приватного інтересів. З огляду на те, 

що такі інтереси не збігаються за своїм напрямом (йдеться про домінування 

публічного інтересу, притаманного фінансовому праву, що не повинно 

означати порушення приватних інтересів суб’єктів фінансових 

правовідносин, їх безпідставне обмеження), узгодження приватних і 

публічних інтересів – це вкрай складне завдання. Однак, для уникнення 

конфліктів, особливо на стадії реалізації фінансово-правових норм, 

необхідно прагнути до його досягнення. Саме такий підхід стане запорукою 

гармонійного розвитку суспільства, ефективності функціонування держави. 
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РОЗДІЛ 2.  

СТРУКТРА ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

2.1. Характеристика об’єкта фінансових правовідносин 

2.1.1. Дискусійні питання визначення об’єкта фінансових 

правовідносин  

Фінансово-правове регулювання зосереджено на упорядкуванні 

відносин, які найбільш значущі для суспільства, оскільки саме через них 

формуються фінансові підстави здійснення будь-якої функції держави, 

реалізації завдань територіальних громад. Діяльність учасників фінансових 

правовідносин, як слушно вказує О.О. Дмитрик, не може бути безоб'єктною і 

безпредметною, оскільки вона завжди спрямована на досягнення якогось 

економічно чи соціально значимого результату, передбаченого правовою 

нормою. Причому реальна поведінка певних суб’єктів свідчитиме про 

реалізацію конкретних прав та обов'язків при можливому різноманітті 

закріплених нормами права варіантів поведінки1 [74, с. 35]. Саме через такий 

механізм об’єктивна реальність відображається в нормах фінансового права, 

які формуються в певні угрупування на підставі волі владного суб’єкта, 

виокремлюються найбільш можливі на сучасному етапі суспільні відносини, 

які об’єктивно вимагають державних гарантій та забезпечення.  

Зазначимо, що питання про об'єкт правовідносин є одним із складних і 

таким, що не знайшло єдиної інтерпретації в теорії держави і права, а також у 

галузевих юридичних науках. У філософії об'єкт визначається як те, що 

протистоїть суб'єкту в його предметно-практичній і пізнавальної діяльності. 

Об'єкт не просто тотожний об'єктивній реальності, а виступає як така її 

частина, що знаходиться у взаємодії з суб'єктом, причому саме виділення 

об'єкта пізнання здійснюється за допомогою форм практичної і пізнавальної 

                                                           
1 [74] Дмитрик О. А. Содержание и классификация финансовых правоотношений : монография / под. ред. Н. 

П. Кучерявенко. – Харьков.: Легас, 2004. – С. 42. 
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діяльності, вироблених суспільством і відбивають властивості об'єктивної 

реальності [158, с. 178] 1. 

Аналізуючи природу об’єкта фінансових правовідносин, треба мати на 

увазі, що спеціального, вузькоспрямованого дослідження цієї проблеми в 

сучасній вітчизняній науці немає. Безумовно, різні аспекти об’єкта 

фінансових правовідносин досліджували С. В. Запольський, М. В. Карасьова,  

П. С. Пацурківський, А. А. Саттарова [94; 108; 211; 317] 2 та інші фахівці. 

Але в цьому сенсі об’єкт фінансових правовідносин досліджувався як окрема 

складова в вивченні правовідносин у цілому. Деякі інституційні аспекти 

висвітлювались дослідниками в сфері бюджетного (Ю. О. Крохіна [139]3 

В. Д. Чернадчук [393]4, Н. Я. Якимчук [413]5 ), податкового 

(Д. В. Вінницький [46]6, М. П. Кучерявенко [145]7, С. Г. Пєпєляєв [214]8) 

права. Науковий інтерес останніх зосереджувався на з’ясуванні особливостей 

об’єктів підгалузевих чи інституційних складових фінансово-правової галузі. 

Саме тому вважаємо за потрібне сконцентрувати увагу на особливостях 

галузевої природи об’єкта фінансових правовідносин. Від того, наскільки 

повно і правильно буде визначено об’єкт, залежить не тільки фактична 

поведінка суб’єктів фінансових правовідносин, а й досягнення кінцевої мети 

цих правовідносин  [221, с. 186] 9.  

                                                           
1 [158] Лупарев Е.Б., Добробаба М.Б., Мокина Т.В. Общая теория публичных правоотношений: монография . 

– М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 178. 
2[]  Запольський С.В.  Финансовое право / отв. ред. Запольский С.В. – М..: 2011. – 792 с.; Карасева М.В.  

Финансовое правоотношение: монография / Карасева М.В. – М.: Норма, 2001. – 288 c. Пацурківський П.С. 

Проблеми теорії фінансового права: монографія / П. С. Пацуркивський. – Чернівці. Рута, 1998. – 275 с. 

Саттарова А.А. Фонд как институт финансового прав: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14. – М., 2007. – 189 с. 
3 [139] Крохина Ю.О. Бюджетное право и российский федерализм / Крохина Ю.А.; под ред. 

Н.И. Химичевой. – М.: Норма, 2001. – 352 c. 
4 [393] Чернадчук В.Д Бюджетні правовідносини в Україні : поняття, класифікація  та особливості структури 

: монографія / В.Д. Чернадчук. – Суми, Університетська книга, 2011. – 172 с. 
5 [413] Якимчук Н.Я Розпорядники бюджетних коштів:система та правовий статус: монографія  

Н. Я. Якимчук. – Чернівці: Вид-во Чернівец. нац. ун-ту, 2009. – 647с. 
6 [46] Винницкий Д.В. Российское налоговое право: Проблемы теории и практики: монография / 

Д. В. Винницкий. – СПб.: «Юрид. центр пресс», 2003. – 396 с. 
7[145]  Кучерявенко Н.П. Курс налогового права . В 6-ти т. – Т. ІІ. Введение в теорию налогового права. – 

Харків, Легас, 2004. – С. 284-308.   
8 [214] Пепеляев С.Г Основы налогового права: учебно-методическое пособие / под ред. С.Г. Пепеляева. – 

М.: Инвест Фонд, 2000. – 496 с. 
9 [221] Перощук З.І. Правові проблеми регулювання відносин у сфері бюджетної системи України: дис ….  

д-ра юрид. наук: 12.00.07 / З.І. Перощук. – Київ, 2015. –  С. 186.  
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Підкреслимо, що ця проблема, безумовно, доволі складна, оскільки 

доводиться поєднувати прямо протилежні уявлення про «об’єкт 

правовідносин як про відносини, регульовані правом, або як про сукупність 

матеріально-речових благ, що знаходяться у сфері правового регулювання» 

[145, с. 284]1. Аналіз наукової юридичної літератури дозволяє констатувати 

існування декількох основних течій щодо характеристики об’єкта 

правовідносин. Йдеться про виокремлення моністичної і плюралістичної, 

речової, поведінкової і змішаної концепцій 2 [349, с. 445]. Розглянемо їх. 

 Так, прихильники моністичної концепції стверджують, що об’єктом 

правовідносин можуть виступати тільки дії суб’єктів, оскільки саме дії, 

вчинки людей підлягають регулюванню юридичними нормами і лише 

людська поведінка здатна реагувати на правовий вплив. Звідси в усіх 

правовідносинах – єдиний загальний об’єкт. Одним із науковців, який 

обґрунтовував доцільність використання моністичної течії був О.С. Йоффе. 

Він стверджував, що об'єктом правовідносин є не те, з приводу чого явище 

(правовідносини) виникає, а те, на що вони впливають і що має здатність 

реагувати на вплив; оскільки до цього здатна тільки людська поведінка, 

єдиним універсальним об'єктом будь-яких правовідносин були визнані дії 

суб'єктів. Що ж стосується речей, то вони, не будучи об'єктами прав, 

виступають об'єктами дії. Показово, що О.С. Йоффе уточнював свою 

позицію, акцентуючи увагу на тому, що якби об'єктом правовідносини були 

«приводи», у зв'язку з якими вони виникають, то тоді такими могли 

виступати і речі, і інші цінності, і дії людей, і багато іншого, бо 

правовідносини, дійсно, встановлюються з найрізноманітніших приводів. 

Однак привід, у зв'язку з яким створюється те чи інше явище, аж ніяк не є 

його об'єктом. Об'єктом може бути лише те, на що дане явище спрямовано, 

                                                           
1 [145] Кучерявенко Н.П. Курс Налогового права . В 6-ти т. – Т. ІІ. Введение в теорию налогового права. – 

Харків, Легас, 2004. – С. 284. 
2 [349] Теорія держави і права: академічний курс : підручник / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – Київ : 

Юрінком Інтер, 2006.  – С. 445.  
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на що воно впливає ... [102, с. 57] 1. Отже, як випливає з міркувань 

О.С. Йоффе, об’єктом правовідносин можна вважати лише те явище, яке 

піддається безпосередньому впливу  у таких правовідносинах. 

Подібну концепцію ще називають поведінковою, адже об'єктом 

правовідносин вважають те, на що впливають відносини, тобто фактичну 

поведінку його учасників. При цьому вчені акцентують на необхідності 

розрізнення поведінки суб'єктів правовідносин у процесі їх взаємодії, що 

становить зміст правовідносин, і поведінку учасників, спрямовану на 

матеріальне благо [158, с. 61] 2. При додержанні такого підходу можна 

констатувати, що у будь-яких правовідносин, чи то фінансових, чи то 

цивільних, чи то адміністративних, об’єкт однаковий. Так, Ю.М. Козлов 

вважає, що саме поведінка людей, здійснювані ними дії чи бездіяльність є 

тим об’єктом, з яким пов’язуються права і обов’язки учасників 

адміністративних відносин [123, с. 109-112]3. Досліджуючи специфіку 

регулювання податкових відносин, М.В. Кустова як об’єкт податкових 

правовідносин розглядає не безпосередньо податок, а спрямовану на 

податкове вилучення частки майна платника поведінку учасників цих 

відносин [142, с. 28, 29] 4. 

Прибічники плюралістичної концепції обстоюють позицію, відповідно 

до якої об’єкти правовідносин настільки різноманітні, наскільки різноманітні 

відносини, що регулюються відповідними нормами права. Відповідно до цієї 

позиції об’єктом має визнаватися все те, стосовно чого суб’єкти вступають у 

правовідносини. Саме так міркували І.Б. Новицький, Л.А. Лунц [193]5. На 

думку С.С. Алєксєєва, об’єктом правовідносин виступають ті явища 

навколишнього світу, на які спрямовані суб’єктивні юридичні права та 

                                                           
1 [102] Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву / О.С. Иоффе. – Л.: ЛГУ, 1949. – С. 

57. 
2 [158] Лупарев Е.Б., Добробаба М.Б., Мокина Т.В. Общая теория публичных правоотношений: монография 

– М..: Юрлитинформ, 2011. – С. 61. 
3 [123] Козлов Ю.М. Административные правоотношения / Ю.М. Козлов. – М.: Юрид. лит, 1976. – С. 109-

112. 
4  [142 ] Кустова М.В, Ногина О.А., Шевелева Н.А. Налоговое право России: общая часть : учебник / отв. 

ред. Н.А. Шевелева. – М.: Юрист, 2001. – С. 28-29.   
[]   [193] Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М.: Юрид. лит., 1950. – 416 с.  
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обов’язки [6, с. 329].1 Таку позицію С.С. Алексєєв обґрунтовував виходячи з 

того, що  «при характеристиці об'єкта правовідносин потрібно виходити не з 

того, що правовідносини разом з іншими частинами механізму правового 

регулювання впливає на суспільні відносини, а з особливих функцій 

суб'єктивних прав і обов'язків. З цієї точки зору об'єктом є не суспільні 

відносини (поведінка людей), а ті явища (предмети навколишнього світу), на 

які спрямовані права та обов'язки, а отже, і направлена сама поведінка 

учасників правовідносин»[6, с. 331] 2. 

Таку течію називають речовою, оскільки об'єктом правовідносин 

визнаються ті предмети, на які спрямована діяльність суб'єктів 

правовідносин, що здійснюється в процесі реалізації ними своїх суб'єктивних 

прав і обов'язків [385, с. 313]3.  Наприклад, К.В. Афоніна, досліджуючи об'єкт 

бюджетних правовідносин, дає таке його визначення: це об'єктивне явище 

бюджетної сфери в єдності з установленим правовим режимом, на яке 

спрямовані інтереси суб'єктів бюджетних правовідносин, які реалізуються в 

рамках наданих їм суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. На погляд 

вченої, до системи об'єктів бюджетних необхідно включати бюджет як 

централізований грошовий фонд, такі  окремі елементи бюджету та його 

правового режиму (доходи бюджету, видатки бюджету, джерела 

фінансування дефіциту бюджету, державний і муніципальний борг і ін.) [16, 

с. 9]4. Не зупиняючись на детальному аналізі позначених уявлень 

підкреслимо, що незважаючи на те, що в подібному підході є раціональне 

зерно, проте не можна не помітити, що в ньому криється й певне протиріччя. 

Справа в тому, що  коли об’єктом фінансових правовідносин визнаються 

виключно матеріальні речі (переважно гроші), у підсумку змушені будемо 

констатувати, що у деяких випадках певних правовідносин об’єкт взагалі 

                                                           
1 [6] Див.: Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций: В 2 т. - Т. 1: Основные вопросы общей 

теории социалистического права. – Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1972. –  С. 329.  
2 [6] Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций: В 2 т. - Т. 1: Основные вопросы общей теории 

социалистического права. – Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1972. – С. 331. 
3[385]  Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник. – М., 1995.-  С. 313 . 
4 [16] Афонина Е.В. Объекты бюджетных правоотношений: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. / 

Е.Б. Афонина. – Саратов, 2016. – С. 9 та ін. 
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неможливо визначити. Наприклад,  у відносинах стосовно підготовки 

головним розпорядником бюджетних коштів бюджетного запиту (документа, 

що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу 

бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні 

періоди) або відносинах стосовно подання бюджетної звітності. Іншими 

словами, виокремлення об’єктом правовідносин лише матеріального блага 

залишає осторонь фінансово-правового регулювання низку відносин 

організаційного, облікового, звітного характеру. 

У науковій літературі можна зустріти й певний «проміжний» варіант, 

сутність якого в тому, що об’єктом визнаються і речі (матеріальні блага) і 

поведінка. Зокрема, Т.В. Мокіна зазначає, що предметом правовідносин є 

матеріальне або нематеріальне благо або поведінка особи стосовно чого 

виникають правовідносини. Однак вчена уточнює, що це може бути не будь-

яке благо, а те, що пов’язано з відповідними інтересами, які регулюються 

відповідним правом [158, с. 61] 1. Таку думку обстоює й Л. С. Явич. Він 

стверджує, що об'єктом правовідносин можуть бути як самі дії людей, так і їх 

результати, причому поведінка може бути направлена на саме суб'єктивне 

право. Це має місце в тих випадках, коли фізична або юридична особа 

домагається визнання за ними факту наявності у них того чи іншого права 

[409] 2.  

Прибічником «проміжного» підходу можна вважати і І.І. Кучерова. 

Вчений вказує, що об'єктом податкових правовідносин є те, на що 

спрямована поведінка його учасників. У даному разі це перш за все грошові 

кошти (матеріальне благо), які повинні бути внесені платником податків до 

бюджету або позабюджетний фонд у формі податку або збору або стягнуті 

примусово податковими органами. У разі натуральної сплати податку 

об'єктом податкових правовідносин може виступати й інше майно платника 

податків. Далі  науковець уточнює, що податкові відносини також  можуть 

                                                           
1 [158] Лупарев Е.Б., Добробаба М.Б., Мокина Т.В. Общая теория публичных правоотношений: монография. 

– М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 61. 
2[409]  Явич Л.С. Право и общественные отношения / Л. С. Явич. – М.: Юрид. лит., 1971. – 152 с. 
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виникати з приводу стягнення пені за прострочення сплати обов'язкових 

платежів і штрафів за порушення податкового законодавства, заліку або 

повернення надміру сплачених податків і зборів, збереження інформації, що 

становить податкову таємницю тощо. Таке його зауваження засвідчує той 

факт, що вчений-фінансист разом із грошовими коштами об’єктом 

податкових правовідносин вважає і  дії певних осіб [143, с. 88, 87] 1.  

На розвиток такого підходу М. П. Кучерявенко зазначає, що «об'єктом 

податкових правовідносин є кошти, предмети, діяльність, що породжує і 

пов'язана з податковим обов'язком». Далі науковець справедливо  уточнює, 

що мова йде не про одностороннє породжені права і обов'язки у платників 

податків і зборів, оскільки причетність, певне ставлення до об'єкта 

правовідносини (власність, володіння та т. д.) породжує права і обов'язки як 

владного, так і зобов'язаного суб'єкта. Специфічні характеристики, форма 

об'єкта або його різновиди (доходи, будови, транспортні засоби) 

забезпечують своєрідність правових режимів регулювання, особливі форми 

правового впливу [145, с. 292] 2. 

Отже, на наш погляд, підхід, відповідно до якого об’єктом фінансових 

правовідносин визнається  лише поведінка суб’єктів не зовсім раціональна. 

Не можна підтримати й виключно речовий підхід. Вважаємо, що з огляду на 

особливості й різноманітність фінансових правовідносин найбільш 

прийнятною є точка зору, відповідно до якої об’єктом таких правовідносин є 

те, на що спрямовані суб'єктивні права й обов'язки суб'єктів цих відносин і 

те, чого прагнуть останні  домогтися своєю поведінкою. При цьому з огляду 

на єдність галузі фінансового права, що становить собою сукупність 

правових норм, що регулюють відносини стосовно мобілізації, розподілу і 

використання коштів публічних фондів,  можна говорити про виокремлення 

загального об’єкта фінансових правовідносин. Ним, на погляд, можуть  бути 

публічні фонди. Однак такий підхід треба вважати теоретичною абстракцією, 

                                                           
1 [143] Кучеров И И. Налоговое право России / И.И. Кучеров. – М., 2001. – С. 87, 88. 
2 [145] Кучерявенко Н.П. Курс Налогового права . В 6-ти т. – Т. ІІ. Введение в теорию налогового права. – 

Харьков, Легас, 2004. – С. 292. 
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оскільки предмет фінансового права є різноманітним і багатим за змістом, що 

зумовлює видову диференціацію фінансових правовідносин. 

Звичайно, наші опоненти можуть критикувати таку позицію і називати, 

принаймні два контраргументи: по-перше, «проміжний» варіант може 

продукувати  певний збіг об’єкта правовідносин як поведінки із юридичним 

фактом, що зумовлює динаміку правовідносин, у тому числі й фінансових; 

по-друге, визнання об’єктом саме поведінки може призвести до певної 

диспропорції у співвідношенні із таким самостійним елементом 

правовідносин як їх зміст (юридичний – права і обов’язки суб’єктів, і 

фактичний – конкретна поведінка учасників). Проте подібні зауваження не 

можуть бути нами прийняті з декількох причин.  

По-перше, фінансові правовідносини зумовлюють і передбачають рух 

певних грошових коштів (фінансових ресурсів). Це пов’язано із тим, що 

«фінансово-правове регулювання спрямовано не на накопичення та стале 

надходження або існування централізованих та децентралізованих публічних 

коштів. Активна поведінка учасників фінансових правовідносин, яка 

стосується обігу публічних грошей, якраз і виражає природу цього явища. 

Завданням публічного утворення є не примітивне збирання грошей та 

формування бюджетів чи кошторисів, а чітке та своєчасне проходження всіх 

стадій у динамічному механізмі обігу таких грошей» [157, с. 17] 1. Таким 

чином кошти акумулюються у відповідних публічних фондах (приміром, 

бюджетах), розподіляються і використовуються відповідними суб’єктами. 

«Для забезпечення належного виконання органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування функцій та завдань, які передбачені 

Конституцією України й іншими нормативно-правовими актами, необхідне 

відповідне фінансове забезпечення. Йдеться про те, що в державі має бути 

сконцентрований відповідний обсяг грошових коштів, завдяки якому стане 

можливою практична реалізація таких завдань. При цьому, у сучасних 

                                                           
1[157] Лукашева О.Е. Конституційно-правові засади публічної фінансової діяльності в Україні:  дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.02 / О. Е. Лукашева. – Харків, 2016. – С. 17. 



165 
 

умовах фінансове забезпечення усіх сфер життєдіяльності суспільства 

неможливе без ефективної діяльності фондів, які утворюються безпосередньо 

для того, щоб здійснювати управління публічними фінансами» [157, с. 17] 1. 

По-друге, якщо виходити з природи правовідносин як суспільних 

зав’язків, у перебігу яких реалізується на підставі правових норм поведінка їх 

учасників, то навряд чи об’єктом фінансових правовідносин можна виділяти 

майно чи кошти. Останні можуть бути предметом, адже мова йде про рух 

таких публічних коштів у відповідних формах до певних публічних фондів. 

Але, безумовно, цей рух має пов’язуватися з належною поведінкою 

учасників, тобто управлінням їх діями, на що також спрямовується правове 

регулювання і це також має бути об’єктом правового впливу. Виходячи з 

цього, нам здається більш послідовним розглядати як об’єкт відносин 

публічні фонди і поведінку суб’єктів фінансових правовідносин, яка 

безпосередньо пов’язана та стосується руху коштів публічних фондів.  

По-третє, щодо інших речей: майна, грошей, цінних паперів, 

документів тощо. За такого підходу всі вони становлять предмет фінансових 

відносин. Отже, публічні фонди безпосередньо є об’єктом фінансових 

правовідносин, тобто тим, поведінка навколо чого і породжує дії  учасників 

фінансових правовідносин. У підсумку, кінцевою загальною  метою 

фінансово-правового регулювання є фінансове забезпечення здійснення 

функцій держави і територіальних громад, завдань соціально-економічного 

характеру, управління, обороноздатності тощо. Таким чином, зміст 

фінансової діяльності має бути спрямованим на фінансове забезпечення 

публічних інтересів, реалізації завдань держави і територіальних громад.  

По-четверте, диспропорції у співвідношенні об’єкта з таким 

самостійним елементом фінансових правовідносин, як їх зміст, не буде, 

оскільки можливі випадки, коли суб’єкти правовідносин, вступаючи у певні 

суспільні зв’язки, мають за мету певні дії інших осіб. У цьому аспекті 
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особливого звучання набувають слова В.А. Бєлова, який обстоює 

функціональний підхід при  визначенні об’єкта правовідносин. Зокрема, він 

наголошує, що об’єктом правовідносин виступає «будь-яка субстанція, що 

має певне юридичне значення (наприклад, така, що обумовлює зміст 

правовідносин) і до того ж не збігається з його суб'єктами і змістом, а також 

яка не входить до кола  підстав його динаміки (руху)» [25, с. 73] 1. 

Конструктивною у позначеному аспекті вважаємо позицію 

Є. Б. Лупарьова. Вчений стверджує, що об'єктом правових відносин виступає 

те, на що спрямовані суб'єктивні права і юридичні обов’язки його учасників, 

іншими словами, те, заради чого виникають самі правовідносини. 

Суб'єктивне право відкриває перед його володарем можливість чимось 

володіти, користуватися, розпоряджатися, поводитися певним чином, 

претендувати на дії інших. Все це підпадає під поняття об'єкта. Обов'язок 

покликаний забезпечувати здійснення  даного права, а отже, нормальне 

функціонування правових відносин в інтересах уповноваженої особи і 

держави в цілому [3, с. 115] 2. Подібну думку висловлює й О.О. Дмитрик, яка, 

виходячи з того, що об’єктом фінансових правовідносин є те, на що 

спрямовані суб'єктивні права й обов'язки суб'єктів відносин і чого прагнуть 

останні, втілююи це прагнення через свою поведінку, уточнює, що об'єктом 

фінансових правовідносин необхідно визнавати централізовані й 

децентралізовані фонди коштів, а предметом – фінансові ресурси (кошти). 

Причому об'єкт завжди пов'язаний з інтересом уповноваженої державної 

сторони, а кошти можуть надходити у відповідні фонди у формі різного роду 

платежів – трансфертів, податку, кредиту тощо [74, с. 41, 42]3. Поділяючи ці 

міркування вченої, зробимо акцент на значенні інтересу у контексті 

визначення об’єкта фінансових правовідносин, оскільки в такому разі саме 

                                                           
1[25]  Белов В.А. Объект субъективного гражданского права, объект гражданского правоотношения и объект 

гражданского оборота: содержание и соотношение понятий  / В. А. Белов // Объекты гражданского оборота: 

сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2007. – С. 73 
2 [3] Административное право: в 10 т. Т. 2: Администра-тивные правоотношения / Е. Б. Лупарев. – М.: Изд-

во НП «Евразийская академия административных наук», 2013. – С. 115. 
3 [74] Дмитрик О. А. Содержание и классификация финансовых правоотношений : монография / под. ред. 

Н. П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2004. – С. 41, 42. 
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інтерес вказує на те конкретне явище (об’єкт матеріального світу – речі, 

матеріальні блага та ін.), стосовно якого суб’єкти беруть участь у фінансових 

правовідносинах. Більше того, інтерес має вирішальне значення не лише у 

контексті визначення об’єкта фінансових правовідносин, а й щодо 

окреслення їх змісту, тобто прав і обов’язків суб’єктів.   Тому як об’єкт, так і 

зміст фінансових правовідносин детерміновано інтересами.  

Зазначимо, що в умовах сьогодення поняття «інтерес» набуває нового 

змісту. Як вказував Г. Ф. Шершеневич, в об'єкті права перетинаються 

інтереси уповноважених і зобов'язаних суб'єктів: «Об'єкт права слід шукати в 

благах, які забезпечуються правом як цілі, а не в установленій поведінці як 

засобу [404, с. 186] 1. Правове регулювання фінансових відносин націлене на 

досягнення завдань, які держава ставить на конкретному етапі 

державотворення. При цьому, як слушно підкреслюють науковці, у кожній 

галузі права можна виявити якусь домінанту, зумовлену характером 

інтересів. Наприклад, для фінансового права важлива ефективна реалізація 

суб'єктами в першу чергу фіскальної функції. Формування державної казни 

зумовлює висування на перший і план публічної мети [158, с.  52] .2 Отже, з 

огляду викладеного набуває особливого значення мета – досягнення 

публічних інтересів. Залежно від цієї  мети суб’єкти фінансового права (як 

владні, так і зобов’язані) набувають відповідних прав і обов’язків. 

І ще одне зауваження. К. В. Афоніна пропонує розкривати зміст об’єкта 

фінансових правовідносин через аналіз  таких ознак: матеріальної складової 

та правового режиму; інтересу суб'єктів господарювання як критерію 

виділення об'єкта; обмеження сфери реалізації зазначених інтересів правами 

та обов'язками з формування, розподілу та використання державних і 

муніципальних централізованих грошових фондів. При цьому особливу увагу 

вчена приділяє характеристиці фактичного і юридичного аспекту об’єкта 

фінансових правовідносин. Зокрема, фактичний аспект проявляється, на її 
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погляд, у такому: об'єктом правовідносин є предмет або явище об'єктивної 

дійсності, що існують незалежно від людської свідомості і ставлення до 

нього. Це можуть бути матеріальні речі, продукти духовної творчості в 

об'єктивованій формі, різні явища дійсності, результати певної діяльності, 

стану різних сфер суспільного життя і т.д. Юридичний аспект виражається в 

наявності у такого предмета або явища певних правових характеристик. 

Сукупність таких характеристик вчена позначає поняттям «правовий режим», 

під яким розуміє особливий порядок правового регулювання, що виражається 

в певному поєднанні юридичних засобів, що визначають права, обов'язки і 

заборони щодо явища або предмета [16, с. 35] 1. Такі судження видаються 

слушними. Підкреслимо, що у фінансовому праві юридичний аспект набуває 

особливого значення. Це пов’язано передусім із застосуванням 

імперативного методу правового регулювання, що передбачає детальне 

визначення як прав і обов’язків суб’єктів, так і відповідних характеристик 

об’єкта, стосовно якого такі особи взаємодіють. Імовірно, для цього 

найприйнятнішим можна вважати застосування поняття «правовий режим», 

оскільки це дозволить відобразити специфіку правового впливу фінансово-

правових норм на явище об’єктивної дійсності, чим надасть визначення його 

ознакам. Не випадково І. О. Соколова вказує, що розглядуваним терміном 

позначається специфіка правового регулювання певної сфери суспільних 

відносин за допомогою різних юридичних засобів, він покликаний 

забезпечити настання бажаного соціального стану [334, с. 21, 25] 2. З огляду 

на це правовий режим відображає специфіку регулятивного впливу на 

відповідний об’єкт.  

Необхідність визначення правового режиму об’єкта фінансових 

правовідносин зумовлена також їх (об’єктів) різноманіттям. Так, гроші, цінні 

папери, певні фінансові інструменти, майно, документи, кошториси інші  

                                                           
1 [16] Афонина Е.В. Объекты бюджетных правоотношений: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. / 

Е.Б. Афонина. – Саратов, 2016. – С. 35.  
2[334]  Соколова І .О. Правовий режим як категорія правової науки: монографія / І. О. Соколова. – Харків: 

Право, 2014. – С. 21, 25.  



169 
 

матеріальні блага можуть бути об’єктом (предметом) різних видів 

правовідносин. При цьому саме правовий режим кожного конкретного 

об’єкта (предмета) дозволить їх відмежувати і надасть відповідної специфіки 

відповідно до застосованого методу правового регулювання. Як приклад тут 

доречно навести гроші, цінні папери, валюту як об’єкт правовідносин. 

Залежно від правового режиму вони набувають своєї специфіки стосовно 

окремих видів правовідносин. При цьому правовий режим певного об’єкта 

фінансових правовідносин визначається нормативно-правовими актами. 

Акцентуємо увагу на тому, що об’єкт будь-яких правовідносин, у тому 

числі й фінансових,  не можна змішувати з об’єктом (предметом) правового 

регулювання. Такої думки додержуються багато науковців[221, с. 186, 187] 1. 

Показово, що Ф.В. Тарановський обстоював ідею розрізнення розглядуваних 

понять. Вчений говорив про «поняття об'єкта в сенсі встановлюваного 

нормою змісту обов'язків і прав та поняття об'єкта в сенсі предмета, до якого 

належить відповідна нормі поведінка зобов'язаної і уповноваженої особи» 

[345. С. 159] 2. На переконання вченого, об'єктом права у першому випадку є 

поведінка людей, що виражається в дії, бездіяльності тощо; об'єктом в 

другому випадку виступають речі, нематеріальні блага і дії людей. Як 

зазначає С.С. Алексєєв, об’єктом (предметом) правового регулювання є 

суспільні відносини, акти вольової поведінки людей – учасників суспільних 

відносин, на яких впливає право. Самі ж собою суб’єктивні права і обов’язки 

ізольовано не впливають на поведінку людей. За своєю суттю вони являють 

собою поєднану (злиту) самою поведінкою конкретну міру поведінки. 

Впливова роль прав і обов’язків проявляється лише у зв’язку з дією інших 

ланцюгів механізму правового регулювання і, в першу чергу, з юридичними 

нормами. Значення правовідносин у механізмі правового регулювання 

                                                           
1 []221 Перощук З.І. Правові проблеми регулювання відносин у сфері бюджетної системи України: дис. … д-

ра юрид. наук: 12.00.07 / З.І. Перощук. – Київ, 2015. – С. 186, 187.  
2 [345] Тарановский В.Ф. Энциклопедия права (по изданию 1922 г.) / В. Ф. Тарановский. – СПб.: Лань, 2001. 

– С. 159. 
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зводиться головним чином до переведення приписів правових норм у 

площину конкретної міри поведінки для конкретних осіб1 [8, с. 155, 156].   

Зауважимо, що як вказує М.П. Кучерявенко, застосування терміна 

«об'єкт» щодо об'єктивного права і терміна «об'єкт правового регулювання» 

фактично визначає  характеристику предмета конкретної галузі права або 

інституту, по суті, відмежовує об'єктивовану (за принципом однорідності) 

частину суспільних відносин, залучених до сфери правового регулювання 

саме даної сукупностю правових норм [145, с. 286] 2. У підсумку через 

конструкцію об’єкта фінансово-правового регулювання (об’єкта фінансово-

правового впливу) маємо можливість виокремити ті суспільні зв’язки, які 

забезпечують рух певних матеріально-речових благ та упорядковані 

відповідним типом правових норм. 

Однак, для справедливості викладу, позначимо й протилежну думку. 

Приміром, досліджуючи природу об’єкта правовідносин, Ю.К. Толстой 

доходить висновку, що і норма права, і  правовідносини мають один об’єкт – 

фактичне суспільне відношення [356, с. 65] .3 М.Б. Разгільдієва, міркуючи з 

приводу податкових правовідносин, вказує, що об’єктом останніх є не  

податок як платіж, який відповідає певним характеристикам, а врегульовані 

правом відносини з приводу податку, тобто відносини, спрямовані на 

формування грошових фондів держави [277, с. 20] 4. Однак навряд чи це 

логічно, адже правові відносини не можуть впливати самі на себе. Через 

конструкцію об’єкта фінансово-правового регулювання ми виокремлюємо ті 

відносини, які забезпечують рух певних матеріально-речових благ та 

упорядковані відповідним типом правових норм.  

Як вже зазначалось, фінансово-правове регулювання зосереджено на 

упорядкуванні відносин, які пов’язані із рухом грошових коштів і є вкрай 

                                                           
1 [8] Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 т. / С. С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1982. — Т. 2. – С. 155, 156. 
2[145]  Кучерявенко Н.П. Курс налогового права . В 6-ти т. – Т. ІІ. Введение в теорию налогового права / 

М. П. Кучерявенок. – Харьков: Легас, 2004. – С. 286. 
3 Див.: [356] Толстой Ю.К. К теории правоотношения / Ю. К. Толстой. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1959. – С. 65. 
4 [277] Разгильдиева М.Б. Правовое регулирование налогообложения имущества физических лиц: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук: 10.00.14 / М. Б. Разгильдиева. – Саратов, 1998. – С. 20. 
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важливими для суспільства і держави. Саме завдяки реалізації таких відносин 

формуються публічні грошові фонди, кошти яких виступають підґрунтям 

здійснення будь-якої функції держави, реалізації завдань територіальних 

громад. Саме через такий механізм об’єктивна реальність відображається в 

нормах фінансового права, які формуються в певні групи на підставі волі 

владного суб’єкта. У підсумку фінанси, що становлять собою економічні 

відносини стосовно розподілу та перерозподілу вартості валового 

суспільного продукту, частини національного доходу, руху грошей і інших 

фінансових інструментів, набувають правової характеристики, стають 

фінансовими правовідносинами. Таким чином, виокремлюються найбільш 

можливі на сучасному етапі суспільні відносини, які об’єктивно вимагають 

державних гарантій та забезпечення. Вважаємо, що  право більш логічно 

пов’язувати не з нормативно-керівними засадами, а із специфічним 

відображенням об’єктивних суспільних відносин, які набули відповідного 

правового оформлення на сучасному етапі. 

Визначаючи правові форми фінансових механізмів, безумовно, треба 

базуватися на реально існуючих суспільних потребах та відносинах, які їх 

виражають. Об’єктом правового регулювання можуть бути лише ті 

відносини, які вже набули сталого характеру та вимагають адекватного 

правового закріплення. Більш того, таке правове оформлення має не лише 

констатувати ситуацію, яка склалася, а й забезпечити досягнення найбільш 

ефективного використання правових засобів. Іншими словами, у фінансовому 

праві це мають бути такі правові конструкції, які б стимулювали, 

забезпечували безперебійний рух грошових коштів публічних фондів. 

Л. С. Явич підкреслював, що у тих випадках, коли юридичний закон вірно 

відображає об’єктивну вимогу зміни відносин, він стає реальною силою, яка 

здатна привести до глибоких змін. У разі ж коли юридичний закон не 

відображає достатньою мірою об’єктивних потреб, він фактично не здатний 

вдосконалювати виробничі відносини та заважає їх розвитку, чи не 
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перетворюється в адекватні правові відносини [409, с. 20, 21] .1  Саме тому 

важливо, на наш погляд, чітко виокремлювати напрямок фінансово-

правового впливу – сферу фінансово-правового регулювання та 

забезпечувати це адекватними засобами. Такою сферою має бути визнано 

публічні фінанси. 

Співвідношення сфери та об’єкта правового регулювання дає підстави 

для висновку, що фінансові відносини можуть існувати лише у вигляді 

правовідносин. С.С. Алєксєєв підкреслював, що податкові відносини існують 

виключно у формі правового зв’язку, при якому платник зобов’язаний 

сплатити суму податку, а податковий орган має право вимагати такої сплати 

[7, с. 137] .2 Таку саму позицію обстоював і Ю.А. Ровинський. Він 

підкреслював, що головною особливістю фінансових правовідносин є те, що 

вони виступають юридичною формою виразу та закріплення фінансових 

відносин, які в свою чергу, є формою певних економічних відносин [307, с. 

134; 333, с 45, 46] 3. Дійсно, складно уявити будь-яку фінансову конструкцію 

без відповідного правового оформлення. Фінансові відносини існують лише 

у формі правовідносин. Очевидно, що тільки те, що призначила держава як 

відповідний правовий припис, може формувати адекватні економічні 

механізми. 

Зауважимо, що існують й протилежні думки. Наприклад, 

М.В. Карасьова констатує, що деякі фінансові правовідносини спочатку 

існували як організаційні, а вже потім були одягнені в правову форму. Як 

приклад вона наводить відносини з приводу порядку надання пільг по 

податках, що зараховуються до бюджетів суб'єктів федерації, які, на її думку, 

довгий час існували "de facto", і згодом набули законодавчого оформлення 

                                                           
1 [409] Явич Л.С. Право и общественные отношения (Основные аспекты содержания и формы советского 

права) / Л. С. Явич. – М.: Юрид. лит., 1971. – С. 20-21.  
2[7]  Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / С.С. Алексеев. – 

М., Юрид. лит., 1966. – С. 137  
3 Див.: [307; 333] Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права / 

Е. А. Ровинский. – М.: Госюриздат, 1960. – С. 134. Див. також: [] Советское финансовое право: учебник / 

под ред. В. В. Бесчеревных, С.Д. Цыпкина. – М.: Юрид. лит., 1982. – С. 45, 46. 
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[108, с. 85] 1. Проте погодитися із міркуванням М.В. Карасьової ми не 

можемо.  Пільги, про які вона говорить, становлять собою елемент правового 

механізму податку. І вони встановлюються відповідними нормативно-

правовими актами (законом). Податковими пільгами платники не можуть 

користуватися без їх  відповідного нормативного закріплення. 

Як уже зазначалося, лише те, що призначила держава як відповідний 

правовий припис, може формувати адекватні економічні механізми. Ні 

бюджет, ні податки, ні гроші не можуть існувати як економічні явища без 

адекватного правового оформлення. Лише те, що призначить держава 

грошима, набуває форми загального еквіваленту [129] 2. Лише по тих 

платежах, які держава включила до податкової системи, у платників 

виникають імперативні обов’язки [228] 3. А таке оформлення здійснюється 

виключно правовими засобами – відповідними нормативно-правовими 

актами. Додамо, що наразі таким засобом визнано саме закон. За приписами 

ч.2 ст. 92 Конституції України виключно законами України встановлюються: 

Державний бюджет України і бюджетна система України; система 

оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування 

фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус 

національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; 

порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього 

боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи 

[129] 4. 

Ще раз наголосимо, що ми, підтримуючи ідею розмежування об’єкта 

фінансово-правового регулювання і об’єкта фінансових правовідносин, 

обстоюємо позицію стосовно необхідності виокремлення поряд із об’єктом 

                                                           
1 [108] Карасева М.В. Финансовое правоотношение: монография / М. В. Карасева. – М.: Норма, 2001. – С. 85. 
2 [129] Відповідно до ст. 99 Конституції України ггрошовою одиницею України є гривня // Конституція 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80 
3 Так, перелік загальнодержавних і місцевих податків, що включено до податкової системи встановлено в ст. 

9 і 10 Податкового кодексу України // [228] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради 

України . – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112. 
4 [129] Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 
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відносин їх предмета. Предмет фінансових правовідносин є частиною їх 

об’єкта, однак не поглинає його. «Предмет правовідносин є носієм юридично 

значущих ознак блага, що має юридичне значення», - пише А.С. Єрьоменко 

[84, с. 223] 1. Якщо виходити з природи фінансових правовідносин як 

суспільних зав’язків, у перебігу яких реалізується на підставі правових норм 

поведінка їх учасників, то навряд чи об’єктом фінансових правовідносин 

можна виділяти безпосередньо майно чи кошти. З певними обмеженнями, 

мабуть, у цій ситуації може йтися про рух таких публічних коштів. Але, як 

ми вже зазначали, цей рух має пов’язуватись з відповідною поведінкою 

учасників, тобто управлінням їх діями та бездіяльністю. На це спрямовується 

фінансово-правове регулювання і це має бути  об’єктом правового впливу. 

Таким чином, послідовно і логічно об’єктом відносин вважати як публічні 

фонди, так і поведінку суб’єктів фінансових правовідносин, яка 

безпосередньо пов’язана та стосується руху коштів публічних фондів. 

 У цьому контексті позначимо ще одну проблему. На перший погляд, 

фінансово-правове регулювання стосується публічних грошей. Але складно 

погодитись з характеристикою цих відносин як «статичний речовий об’єкт». 

Фінансово-правове регулювання спрямовується не на акумулювання та 

збереження публічних коштів, а на правове забезпечення їх динаміки, 

послідовний, точний та своєчасний перехід від однієї стадії до іншої. 

Стосовно цього залишається, як нам здається, й досьогодні відкрите питання: 

фінансове право є матеріальним чи процесуальним? Навряд чи ми зможемо 

остаточно відповісти на нього, але абсолютно відмежовувати ці два аспекти 

один від одного вважаємо неможливим. Безумовно, за рахунок фінансово-

правових приписів формуються матеріальні фонди (утворюються та 

розподіляються бюджети, сплачуються податки і т.д.). Водночас, вони не 

можуть ні збільшуватись, ні надходити до адресатів – отримувачів, 

                                                           
1 [84] Еременко А.С. Вопросы объекта и предмета конституционного правоотношения толкования правовой 

нормы. Проблемы государственного строительства и права. Вып. 2. – М.: Изд-во РАГС, 2002. –  С. 223. 
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залишаючись на місці. Саме тому динамічний (процесуальний) аспект 

існування матеріальних фінансових правовідносин вельми важливий. 

Певне відношення до об’єкта фінансових правовідносин породжує у 

суб’єктів права та обов’язки. Особливе ставлення до нього зумовлює 

наявність специфічних правових режимів, упорядкування форм та засобів 

правового впливу. Виділення як підстав формування об’єкта виключно 

матеріально-речових благ (публічних грошей, їх фондів і т.д.) не відбиває 

суть природи фінансово-правового регулювання. Безумовно, кінець-кінцем 

йдеться про поведінку учасників стосовно участі в діях, які викликані рухом 

публічних коштів. Проте, якщо припустити, що йдеться про регулювання 

відносин податкової звітності при наданні декларації з нульовим балансом, 

подання бюджетних запитів, розробка звітів про використання бюджетних 

коштів тощо, то безпосереднього руху коштів у цій ситуації немає, грошових 

зобов’язань не виникає, але об’єкт правовідносин – поведінка як владних, так 

і зобов’язаних осіб при справлянні податкової звітності,  - безумовно, існує.  

Саме тому, на наше переконання, об’єктом фінансових правовідносин 

можуть бути не виключно дії, що породжують рух коштів або безпосередньо 

публічні фонди, але й окремі прояви дій стосовно цього. Прикладом цього 

можна розглядати фінансові послуги. Висвітленню розглядуваного аспекту 

сприятиме аналіз положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють 

державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та 

інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг» [243] 1.  Поява 

цього закону була зумовлена, в першу чергу, потребою в регламентації 

діяльності комісій, які здійснюють регулювання природних монополій, а 

також зазначених сфер, які в сучасних українських реаліях набувають все 

більшої ваги і від яких, у тому числі, залежить економічний клімат країни.  

                                                           
1 [243] Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють 

державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і 

фінансових послуг: Закон України від 7 липня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3610-17 
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У цьому сенсі названий  нормативно-правовий акт заслуговує на увагу 

з огляду на дві підстави. По-перше, яким чином формується логічна 

конструкція регулювання на межі галузевого упорядкування відносин. По-

друге, яким чином ці відносини стають об’єктом фінансово-правового 

регулювання і чи можна віднести до нього фінансові послуги як напрямок 

втручання держави через систему фінансово-правових приписів.  

Цим Законом було запроваджено  зміни до пункту 39.9. статті 39, 

пункту 154.8. статті 158, підпункту 156.1.3. пункту 156.1. статті 156, 

підпункту 159.2.1. пункту 159.2. статті 159, пункту 160.6. статті 160, підпункт 

170.2.6. пункту 170.2. ст. 170 Податкового кодексу України. Усі зміни носять 

більш технічний характер, покращують юридичну техніку та направлені на 

впорядкування термінів, що застосовуються. Так, у пункті 39.9. статті 39 та 

підпункті 156.1.3. пункту 156.1. статті 156 Податкового кодексу України, 

фактично, йшлося про два окремі органи: центральний орган виконавчої 

влади з регулювання ринків фінансових послуг [228] 1 та спеціально 

уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків 

фінансових послуг [228] 2. У підсумку проведено уніфікацію цих органів. 

Зазначені зміни цілком співвідносяться із запровадженими змінами до Закону 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» [272] 3. 

Аналізованим Законом було логічно запроваджено й зміни до Закону 

України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». Вони 

стосувалися статей 6, 9, 12, 18, а також у тексті Закону України «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» назви «Державна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку» та «центральний апарат» 

замінено на «національна комісія з цінних паперів» та «апарат». Зміни 

                                                           
1[228]  Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України . – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. 

– Ст.112. 
2 [228] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України . – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. 

– Ст.112. 
3 [272] Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 

липня 2001 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 
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спрямовані на впорядкування як питань організації діяльності національної 

комісії, зокрема, складу, порядку призначення та звільнення членів 

національної комісії з цінних паперів, так і мають характер технічних, що 

пов’язано зі зміною назви Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку. 

Окрім того, було внесено й зміни до Закону України «Про обіг векселів 

в Україні» та Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні», які можна охарактеризувати як доволі виважені й  логічні, мають 

технічний характер та пов’язані зі зміною назв державних комісій. Логічно 

змінено й положення Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», зокрема, у статті 1, 23, 24 ,28, 37, 

43, а також у тексті Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», крім пунктів 2 та 7 розділу VIII 

«Прикінцеві положення», слова «Уповноважений орган», «спеціальний 

уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків 

фінансових послуг» замінені словами «національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послу». Це, дійсно, 

принципова зміна. Справа в тому, що йдеться не про звичайний орган, якому 

надаються певні повноваження, а про такий, який уповноважується щодо 

участі в регулюванні спеціальної сфери суспільних відносин.  

Більш того, така спеціалізація повноважень набуває певної подвійної 

природи. З одного боку, це спеціалізація в межах фінансово-правового 

регулювання. У цих умовах за кожним із органів, який реалізує свою 

компетенцію в сфері управління рухом публічних коштів та контролю за 

цим, закріплюються спеціальні повноваження, що стосуються окремої стадії 

руху таких коштів. З іншого боку, це спеціалізація на межі міжгалузевого 

регулювання. Система цінних паперів передбачає як приватноправове 

втручання (акції, векселі і т.д.), так і публічно-правове регулювання 

(наприклад, облігації державної внутрішньої позики). Саме тому більш 

логічно акцентувати увагу на спеціально уповноваженому органі.   
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Конструкція такого органу, як «Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку» була замінена на  «Національну комісію з цінних паперів». 

Ці зміни було проведено з метою вдосконалення організації діяльності 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. Також було уодноманітнено питання призначення та 

звільнення членів національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг із порядком призначення та звільнення 

членів інших національних комісій, зокрема, національної комісії з цінних 

паперів. 

Так, зміни до ст. 24 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» стосувалися, зокрема, 

порядку призначення голови національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Це, як засвідчила практика, 

призвело до зниження впливу Президента України на цей орган. Інші 

запроваджені зміни спрямовані на врегулювання питань компетенції членів 

та голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг. 

Отже, на прикладі аналізованого нормативно-правового акта, ми 

з’ясували, як  певні суспільні зв’язки стають об’єктом фінансово-правового 

регулювання. При цьому очевидно, що таким об’єктом  є фінансові послуги, 

що можуть розглядатися як явище, реалізація відносин з приводу яких може 

визначатися напрямком втручання держави через систему фінансово-

правових приписів у приватну сферу. 

У підсумку констатуємо, що через конструкцію об’єкта фінансово-

правового регулювання можемо виокремити ті суспільні зв’язки, які 

забезпечують рух певних матеріально-речових благ та упорядковані 

відповідним типом фінансово-правових норм. Об’єктом фінансових 

правовідносин є те,  на що спрямовані суб'єктивні права й обов'язки суб'єктів 

відносин та поведінка останніх. Об’єкт детерміновано публічним інтересом і 

визначається фінансово-правовим режимом, що надає йому відповідної 
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специфіки. Такий підхід не свідчить про множинність об’єктів фінансових 

правовідносин, адже у кожному конкретному випадку він буде один, 

оскільки правовідносини, у тому числі й фінансові становлять собою 

конкретний суспільний зв'язок певних осіб стосовно чітко визначеного 

об’єкта.  Множинність об’єктів (або предметів) фінансових правовідносин 

можлива лише у теоретичній абстракції. Виокремлення видів об’єктів 

залежить від побудови системи фінансового права, що випливає з будови 

фінансової системи. У свою чергу, єдність галузі фінансового права 

зумовлює необхідність виокремлення загального об’єкта фінансових 

правовідносин – публічних фондів і поведінки суб’єктів, яка безпосередньо 

пов’язана та стосується руху коштів публічних фондів. Отже, при 

характеристиці фінансових відносин ми неодмінно стикаємося з 

необхідністю дослідження такої фінансово-правової категорії як публічні 

фонди. 

 

2.1.2. Публічні фонди коштів як об’єкт фінансових правовідносин 

У науковій літературі зазначається, що поняття «фонд» походить від 

латинського слова "fundus"‒ основа – і традиційно має декілька значень, 

серед яких можна виокремити такі: 1) запас, накопичення грошових коштів, 

грошовий капітал; 2) грошові та матеріальні кошти, що сконцентровані у 

єдину сукупність з метою використання на визначені цілі; 3) організація, 

установа, утворена для надання сприяння окремим видам діяльності, 

соціальним групам людей [278, с. 677] .1 Є.О. Алісов зауважує, що фінансові 

ресурси, як правило, фондуються, тобто розподіляються по певних відносно 

відособлених групах, що мають цільове призначення, свій порядок 

використання, джерела надходження коштів та орган, що ними керує й 

розпоряджається. Саме фондування виступає формою реалізації 

організаційних розподільчих грошових відносин, що виникають внаслідок 

                                                           
1 Див.: [278] Райзберг Б.А. Современный экономический словарь: 5-е изд., перераб. и доп./ Б. А. Райзберг, Л. 

Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М.: Инфра-М, 2007. – С. 677. 



180 
 

планомірного утворення, розподілу, перерозподілу та використання 

централізованих та децентралізованих фондів коштів [10, с. 7].1  Як бачимо, 

за такого підходу відбувається характеристика фінансів як економічної 

категорії й  акцентується увага на тому, що це сукупність економічних 

відносин, які стосуються руху грошових коштів у відповідних фондах. 

«Фондова форма фінансових ресурсів дозволяє збалансувати потреби 

суспільства з його можливостями, забезпечує концентрацію ресурсів на 

основних напрямках суспільного виробництва», – пише А. А. Саттарова [317, 

с. 13].2 

Однак чинне фінансове законодавство не містить визначення як 

поняття категорії «фонд», так і «публічний фонд», хоча термін «фонд» у 

Бюджетному кодексі України використовується. Зокрема, у ч. 1 ст. 13 

вказано, що «бюджет може складатися із загального і спеціального фондів», 

у ч. 9 ст. 13 йдеться про позабюджетні фонди, у ст. 24 – про резервний фонд 

бюджету, а у ст. 24-1 – про державний фонд регіонального розвитку. Окрім 

того наразі існують такі фонди, як Пенсійний фонд України, Фонд 

соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонд 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття та ін. Якщо вдаватися до історичного екскурсу, то можна 

констатувати, що в Україні певні роки існували, приміром,  такі фонди 

коштів, як Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу, Державний 

цільовий фонд розвитку промисловості, Фонд  Національного  агентства  

України  з  управління  державними  корпоративними правами та ін. 3 [257; 

239; 255] 

                                                           
1 Див.:[10]  Алисов Е. А. Финансовое право Украины: учебное пособие  / Е. А. Алисов. – Харьков: Еспада, - 

С. 7. 
2[317] Саттарова А.А. Фонд как институт финансового права: дис. канд. юрид. наук: 12.00.14 / 

А. А. Саттарова. – М., 2007. – С. 13. 
3 [257; 239; 255] Про затвердження Положення про Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу: 

постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  29  квітня 1996 р. № 478 ; Про  затвердження  Положення  про 

Державний   цільовий   фонд   розвитку  промисловості  та  порядок  формування, обліку і використання 

його коштів: постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  14  серпня 1996 р.  № 955;  Про затвердження 

Положення  про  позабюджетний фонд  Національного  агентства  України  з  управління  державними 

корпоративними правами: постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 1999 р. № 120. Наразі ці 

постанови втратили чинність. 
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Цивільний кодекс України і Господарський кодекс України теж у своїх 

текстах містять термін «фонд», однак не надають його поняття [389; 62] 1. 

Певним винятком можна вважати ч. 8 ст.75 Господарського кодексу, де 

вказано, що державні комерційні підприємства утворюють за рахунок 

прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття 

витрат, пов'язаних з їх діяльністю: амортизаційний фонд; фонд розвитку 

виробництва; фонд споживання (оплати праці); резервний фонд; інші фонди, 

передбачені статутом підприємства. Порядок використання цих фондів 

визначається відповідно до затвердженого фінансового плану [62] 2. Як 

бачимо, у наведеній статті Кодексу зроблено наголос на тому, що фонди 

передбачають акумулювання, концентрацію певних грошових коштів у 

відповідного суб’єкта і мають цільове призначення. 

З огляду на викладене можна зробити висновок,  що фонди коштів, які 

акумулюються в державі,  можуть бути публічними і приватними, 

державними і місцевими, бюджетними і позабюджетними, цільовими й 

нецільовими. При цьому слушним є зауваження Г.В. Россіхіної та 

О.О. Головашевича, що «не слід плутати публічні позабюджетні грошові 

фонди та фінанси підприємств як відокремлені грошові фонди, пов’язані з 

формуванням, розподілом та використанням коштів підприємств. Фінанси 

підприємств становлять основу децентралізованих фінансів. При характерис-

тиці фінансів підприємств як ланки фінансової системи необхідно 

враховувати таке. Фінанси державних підприємств безумовно є складовою 

фінансової системи, характеризуються публічним змістом і регулюванням. 

Фінанси недержавних підприємств входять сюди тільки тією мірою, якою 

вони пов’язані з реалізацією імперативних обов’язків щодо формування 

державних грошових фондів (наприклад, кошти підприємств, за рахунок яких 

                                                           
1 [389; 62] Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua; 

Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1473968532242230 
2 [63] Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1473968532242230 

http://zakon4.rada.gov.ua/
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сплачуються податки)» [372, с. 175] 1. Отже, ми говоримо саме про ті фонди, 

які за своєю суттю є публічними. 

Показово, що науковці намагаються сформулювати поняття «фонд». 

Наприклад, А.А. Саттарова резюмує, що «фонд як інститут фінансового 

права – це фінансові кошти, відокремлені від відповідного бюджету або 

виділені в складі бюджету окремими правовими нормами, які мають власні 

дохідні джерела і призначені для фінансування конкретних заходів держави» 

[317, с. 9] 2. На наш погляд, у даному визначенні ототожнюються абсолютно 

різні за правовою природою поняття. А.А. Саттарова не проводить 

розмежування таких понять, як інститут права (що становить собою систему 

відносно відокремлених від інших і пов'язаних між собою правових норм, які 

регулюють певну групу (вид) однорідних суспільних відносин у межах 

відповідної галузі права), і фонд (як сукупність грошових коштів). Окрім 

того, потребує уточнення теза вченої, стосовно того, що «фонд… - це 

фінансові кошти, відокремлені …. окремими правовими нормами». Як 

вбачається, кошти не можуть бути відокремлені правовими нормами, це 

нонсенс. Імовірно, вчена намагалася позначити таким чином специфічний 

правовий режим, який визначає правову природу коштів, концентрованих 

певних чином. Однак наведене позначення не є коректним. Отже, очевидно, 

що таке міркування вченої  не може бути підтримано. У той же час, якщо 

абстрагуватися від допущеної А.А. Саттаровою помилки, наведемо зазначені 

вченою такі ознаки фонду: (1) відокремлення коштів від відповідного 

бюджету, (2) або виділеня в складі бюджету, (3) наявність власних дохідних 

джерел, (4) цільове призначення. 

До характеристики фондування і визначення поняття «фонд» вдавалася 

й О.О. Дмитрик. Вона пише, що утворення і функціонування фондів 

фінансових ресурсів у процесі фінансової діяльності являє собою нормативно 

                                                           
1[372] Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, О.О. Дмитрик та ін.; за ред. М.П. 

Кучерявенка. – Харків: Право, 2013. – С. 175. 
2[317]  Саттарова А. А. Фонд как институт финансового права: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14 / 

А. А. Саттарова. – М., 2007. – С. 9.  
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встановлену систему, що визначає порядок утворення і функціонування 

різних їх видів (централізованих і децентралізованих), що складається з таких 

послідовних елементів: 1) конкретних джерел формування фонду; 2) 

встановленого певного порядку використання коштів фонду; 3) суворо 

цільового використання коштів; 4) органу, що їм керує й розпоряджається 

коштами. При цьому всім фондам фінансових ресурсів, утвореним у державі, 

притаманні такі загальні ознаки: вони мають конкретне джерело формування, 

встановлений порядок використання коштів, здійснюють цільове 

використання коштів, а також мають орган, що ними керує й 

розпоряджається [74, с. 75] 1. Такий підхід є логічним і обґрунтованим. У 

ньому зроблено наголос на характеристиках, притаманним фонду як 

фінансово-правової категорії. 

Так, А. А. Нечай визначає публічний фонд грошових коштів як 

сукупність грошових коштів, що утворюється на підставі законів або актів 

органів місцевого самоврядування для задоволення публічного інтересу 

шляхом спільного задоволення інтересів суб’єктів правовідносин, які 

виникають у процесі утворення, управління, розподілу (перерозподілу) та 

використання цих коштів [186, с.18]2. Учена підкреслює, окрім грошових 

фондів коштів, що призначені для фінансування реалізації різного виду 

публічних інтересів, сучасні держави створюють ще й матеріальні фонди, 

метою яких є забезпечення стійкості національної валюти або балансування 

державних бюджетів у випадку «непередбачених» фінансово-правових криз. 

При цьому важливою характеристикою таких матеріальних фондів є їх 

висока ліквідність, яка дає можливість швидко перетворити їх у грошові 

фонди [186] .3 Далі А. А. Нечай акцентує увагу на тому, що такі матеріальні 

фонди мають публічний характер, а їх формування, управління, розподілення 

                                                           
1 [74] Дмитрик О. А. Содержание и классификация финансовых правоотношений : монография / под. ред. 

Н. П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2004. – С.75. 

2 [186] Нечай А.А. Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі: автореф. дис... д-ра юрид. 

наук: 12.00.07 / А.А. Нечай. –  Київ, 2005. – 40 с. 
3 [364] Финансовый механизм и право: монография /отв. ред. С. В. Запольский. – М.: КОНТРАКТ, 2014. – С. 

135.  
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та використання пов’язано із забезпеченням грошовими коштами дій, які 

направлені на задоволення публічних інтересів у державі. У такому сенсі 

матеріальні фонди виступають фінансовим ресурсом, за рахунок якого 

забезпечується формування публічних грошових фондів [364, с. 135].1 

Відзначимо, що виокремлення у складі публічних, так званих, 

матеріальних фондів є відносно новим і досить спірним явищем для науки 

фінансового права. На наше переконання, це обумовлено тим, що включаючи 

матеріальні фонди до складу публічних фондів коштів, ми намагаємося 

штучно розширити предмет фінансового права та поєднати у ньому 

відносини, пов’язані із формуванням, розподілом та використанням 

грошових коштів, і відносини, які пов’язані із утворенням матеріальних 

фондів як фондів фінансових ресурсів, та відносини, пов’язані зі здійсненням 

контролю за цими процесами. 

Нам імпонує підхід, відповідно до якого, публічні фонди коштів – це ті, 

що створені державою або територіальною громадою і мають на меті 

досягнення публічних інтересів. Вони на сьогодні представлені, перш за все, 

коштами державного і місцевих бюджетів та державних і місцевих 

позабюджетних фондів. При цьому до такого типу фондів доцільно відносити 

і фонди коштів суб’єктів, які утворені виключно для провадження 

спеціальної діяльності. Перш за все, йдеться про фонди коштів центральних 

банків держав (Національного банку України) та фонди державних унітарних 

підприємств та установ. Якщо говорити про фонди органів місцевого 

самоврядування, то останні охоплюють кошти: (а) місцевих бюджетів; (б) 

позабюджетних фондів  органів місцевого самоврядування; (в) комунальних 

банків та підприємств і установ, які існують у комунальній формі власності. 

Консолідовані фонди коштів передбачають участь в акумуляції грошових 

коштів держави, територіальних громад, інших суб’єктів, які реалізують пуб-

лічні інтереси у фінансовій діяльності. Саме тому консолідовані фонди 

                                                           
1 [364] Финансовый механизм и право: монография / отв. ред. С. В. Запольский. – М.: КОНТРАКТ, 2014. – С. 

135. 
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коштів утворюються за рахунок бюджетних коштів (державного та 

місцевих), коштів позабюджетних фондів (державних та органів місцевого 

самоврядування), коштів фондів спеціального страхування [355, с. 182].1 

У цьому контексті слушним видається міркування О.Ю. Грачової, яка 

до публічних фондів грошових коштів пропонує відносити: (1) федеральний 

бюджет та бюджети суб’єктів федерації (або державний та місцеві бюджети, 

залежно від форми державного устрою кожної конкретної країни); (2) 

державні позабюджетні фонди; (3) фонди грошових коштів Центрального 

банку країни та інших кредитних організацій, заснованих на державній 

власності; (4) фонди грошових коштів державних та унітарних підприємств 

та державних установ [360, с.12]2.  

Своєрідні міркування з цього приводу висловлює К. А. Ритікова. Учена  

пропонує визначати державні фінансові фонди як складовий елемент 

фінансової системи будь-якої держави. При цьому такі фонди, на її думку, 

становлять собою сукупність фінансових ресурсів, які безпосередньо 

знаходяться в підпорядкуванні державних органів влади, включаючи і 

місцевий рівень, а саме – консолідований бюджет та позабюджетні цільові 

фонди [281, с. 1086] .3 Однак навряд чи можна погодитись із міркуванням 

вченої стосовно того, що зведений бюджет – фінансовий фонд держави. Так, 

відповідно до ст. 6 Бюджетного кодексу України зведений бюджет є 

сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу та 

прогнозування економічного і соціального розвитку держави. З наведеної 

норми випливає, що зведений бюджет ні в якому разі не можна вважати 

фондом грошових коштів або фінансовим фондом, оскільки зведений бюджет 

є лише сукупністю показників бюджетів відповідного рівня (сукупністю 

                                                           
1Див.: [355] Токарєва К.О. Принципи функціонування публічних фондів коштів / К.О. Токарєва. – Право і 

суспільство. – 2014. – №5. – С. 182. 
2 [360] Финансовое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой. – М.: Право и закон, Колос С, 2003. – 381 с. 
3[281] Ритікова К. А., Кривоберець Б.І. Принципи формування цільових бюджетних фондів /К. А. Ритікова, 

Б. І. Кривоборець //  Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008 : 

т. 4. – 2008. – С. 1086. 
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даних), а фонд грошових коштів передбачає акумулювання грошових коштів 

у своєму складі. 

Як уже вказано, фонди коштів, які акумулюються в державі,  можуть 

бути класифіковані за різними підставами, наприклад, залежно від мети, 

належності до бюджетної системи, суб’єкта управління, за територіальною 

ознако, юридичною природою та ін. У фінансово-правовій науці не існує 

єдиного підходу щодо визначення наведених різновидів фондів.  

Ще раз зазначимо, що фонди, що акумулюються в державі, можуть бути  

бюджетні й позабюджетні. Зосередимо увагу на визначенні таких різновидів 

фондів коштів. В. А. Паригіна пропонує розглядати цільовий бюджетний 

фонд як такий фонд грошових коштів, що утворений відповідно до 

законодавства у складі бюджету за рахунок доходів цільового призначення 

або ж у порядку цільових відрахувань від конкретних видів доходів (інших 

надходжень), що використовуються за окремим кошторисом [209, с. 171] .1  

Такий підхід є цілком логічним, адже у одній із попередніх редакцій 

Бюджетного кодексу Російської Федерації  містилося поняття цільового 

бюджетного фонду. Такий вид цільового фонду російський законодавець 

визначав як фонд грошових коштів, що утворювався відповідно до 

законодавства Російської Федерації у складі бюджету за рахунок доходів 

цільового призначення або в порядку цільових відрахувань від конкретних 

видів доходів, або інших надходжень та використовуваних за окремим 

кошторисом. При цьому підкреслювалася важлива характеристика – 

неможливість використання коштів цільового бюджетного фонду на цілі, які 

не відповідають його цільовому призначенню.  

Що стосується характеристики позабюджетних фондів, то І. В. 

Щердіна зауважує, що ці фонди з'явилися раніше, ніж бюджет та слугували 

його основою, що пояснюється виділенням у процесі становлення сучасної 

системи державної влади окремих функцій держави та закріплення за ними 

                                                           
1 [209] Парыгина В. А., Тедеев А. А. Бюджетное право и процесс: учебник / В. А. Парыгина, А. А. Тедеев. – 

М.: Эксмо, 2005. – С. 171. 
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спеціальних фінансових ресурсів [408, с. 14] .1  Е.М. Шафигуллін вказує, що 

такі фонди як фінансова категорія «являють собою сукупність грошових 

розподільчих відносин, в результаті яких на основі страхових та інших 

доходів формуються державні фонди фінансових ресурсів, що призначені для 

здійснення найбільш важливих державних видатків, які не включені до 

бюджету» [401] .2  

Деякі науковці пропонують інше визначення позабюджетного фонду, а 

саме – як «системи цільових фінансових фондів, що дозволяє оперативно та 

досить повно фінансувати важливі заходи, які передбачені у спеціальних 

програмах» [63, с. 26] 3. Наведене визначення позабюджетного фонду, на наш 

погляд, є вельми своєрідним. По-перше, зауважимо, що в сучасних умовах 

наука фінансового права не використовує поняття «фінансовий фонд». 

Надати визначення такого фонду видається досить важко, та  й чи потрібно 

це? Якщо окремо виділяти «фонд грошових коштів» і «фінансовий фонд», то 

насамперед слід з'ясувати, як співвідносяться між собою гроші й фінанси. 

По-друге, видається нелогічним визначати позабюджетний фонд як систему 

якихось інших фінансових фондів. По-третє, вчені вказують, що 

позабюджетні фонди створюються для фінансування важливих заходів, які 

передбачені у спеціальних програмах, однак, ми вважаємо, що діяльність 

кожного позабюджетного фонду та цільовий характер використання коштів 

має регулюватися окремим нормативно-правовим актом (законом), а не 

програмою. 

О. А. Ногіна пропонує розглядати категорію «позабюджетні фонди» у 

двох аспектах: 1) в економічному (за змістом) та 2) правовому (за формою 

організації таких фондів). Як економічна категорія позабюджетні фонди 

являють собою сукупність грошових коштів, що акумулюються державою 

                                                           
1 Див.: [408] Щердина И. В.  Кассовое обслуживание  государственных внебюжетных фондов органами 

Казначейства России: автореф. дис. … канд. эконом. наук: 08.00.10 / И.В. Щердина. – М., 2010. – С.14.  
2 [401] Шафигуллин Э. Н. Финансово-правовые основы обязательного пенсионного страхования / Э. Н. 

Шафигуллин // Российская юстиция. – 2010. – № 5. 
3 [63] Государственные и муниципальные финансы: учебник /под общ. ред. И. Д. Мацкуляка. – М.: Изд-во 

РАГС, 2007. – С. 26. 
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для використання на певні цілі та відокремлені від коштів бюджетів усіх 

рівнів. У правовому аспекті вчена трактує позабюджетні фонди як спеціально 

утворені державою самостійні юридичні особи або органи управління 

публічними грошовими ресурсами, що мають чітко визначене цільове 

призначення [194, с. 22] .1 Ми цілком підтримуємо в цьому О.А. Ногіну, адже 

таким чином учена підкреслює подвійну природу позабюджетних фондів. 

На думку Л. К. Воронової та М. П. Кучерявенка, позабюджетні фонди 

являють собою такі, що знаходяться у державній власності та формуються за 

рахунок обов’язкових внесків та відрахувань юридичних та фізичних осіб, 

що призначені для забезпечення конституційних прав громадян на пенсійне 

забезпечення, соціальне страхування та охорону здоров'я фонди фінансових 

ресурсів, які необхідні для фінансування провідних напрямів соціально-

економічних завдань держави [50, с. 229] .2 З наведеного бачимо, що окрім 

цільового використання коштів кожного конкретного фонду, важливою 

ознакою є переважна соціальна спрямованість останніх. Дійсно, більшість 

існуючих сьогодні в Україні позабюджетних фондів є соціальними. Разом із 

тим неможливо залишати осторонь той факт, що позабюджетні фонди 

можуть мати й інше спрямування. Як приклад можна навести Державний 

фонд охорони навколишнього природного середовища чи Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб. З огляду на це ми приєднуємося до позиції тих  

науковців, які публічні позабюджетні фонди умовно поділяють на дві групи: 

публічні позабюджетні фонди, що поповнюються за рахунок страхових 

внесків і мають виражену соціальну спрямованість; публічні позабюджетні 

фонди, що поповнюються за рахунок інших джерел.  

А. С. Шухнін також відзначає, що автономний статус позабюджетних 

фондів дозволяє гарантувати своєчасне фінансування найважливіших 

                                                           
1 [194] Ногина О. А. Государственные внебюжетные фонды в составе бюджетной системы России: 

проблемы правового регулирования: монография  / О. А. Ногина. – М.: Статут, 2012. – С.22 
2 [50] Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. Финансовое право: учеб. пособ. /Л. К. Воронова, Н. П. 

Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. – С. 229. 
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соціальних заходів [407, с. 457] .1 Окрім того, такі фонди зазнають значно 

меншого впливу з боку органів законодавчої влади, ніж бюджети 

відповідного рівня. На думку вченого, це дає змогу більш оперативно 

регулювати напрями використання коштів, адже таке регулювання не 

потребує законодавчого оформлення. Проте із наведеним твердженням 

можна посперечатися. Нам здається, що недосконале законодавче 

регулювання може зумовити утворення прогалин у законодавстві та, як 

наслідок, правопорушень (наприклад, неефективне або нецільове 

використання коштів конкретного фонду).  

О. С. Близнюк аналізуючи позабюджетні фонди зауважує, що «сьогодні 

такі фонди носять назву здебільшого «цільових публічних фондів» або 

«спеціалізованих публічних фондів»» [31, с. 122].2 При цьому науковець 

вважає, що більш правильним є використання категорії «спеціалізовані 

публічні фонди», оскільки до цільових публічних фондів ми можемо віднести 

й кошти спеціального фонду бюджету. Дійсно, у складі спеціального фонду 

бюджету можна виокремити відповідні фонди (наприклад, Фонд соціального 

захисту інвалідів), які є складовими спеціального фонду бюджету, однак, 

чинне законодавство класифікує цільові публічні фонди на бюджетні та 

позабюджетні  залежно від належності до бюджетної системи. На наш 

погляд, запровадження поняття «спеціалізовані публічні фонди» лише 

розмиє критерій класифікації публічних фондів та ускладнить розуміння 

відмінностей між «спеціалізованим публічним фондом» і «спеціальним 

бюджетним фондом». 

Деякі науковці розглядають позабюджетні фонди як систему цільових 

фінансових фондів, які дозволяють оперативно й повною мірою фінансувати 

важливі заходи, що передбачені у спеціальних програмах [63, с. 26] .3 Як 

                                                           
1[407]  Шухнін А. С. Місце публічних грошових фондів у фінансово-правових відносинах /А. С. Шухнін. – // 

Держава и право. – 2011. – Вип. 51. – С. 457. 
2 [31] Близнюк О. С. Публічні фонди коштів: природа, роль та місце у фінансових правовідносинах / О. 

С. Близнюк // Запорізькі правові читання: тези доп. щоріч. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 18-19 

трав. 2006 р. / за заг. ред. С. М. Тимченка. – Запоріжжя, ЗНУ 2006. – С. 122. 
3 [63] Государственные и муниципальные финансы: учебник / под ред. И.Д. Мацкуляка. – М.: РАГС, 2007. – 

С.26. 
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убачається, створення позабюджетних фондів у державі мало на меті 

«розвантаження» бюджету від певної частини видатків у соціальній сфері, 

саме тому кошти позабюджетних фондів існують незалежно від бюджетів. 

Нам імпонує позиція Л.К. Воронової, яка підкреслює, що виконавча 

влада не може використовувати бюджетні кошти на цілі, які не заплановані в 

бюджеті. За допомогою позабюджетних фондів органи державної влади 

можуть більш ефективно фінансувати різні потреби, на які згідно з цільовим 

призначенням виділялися кошти підприємств, установ. В той же час вчена 

зазначає, що мала місце така ситуація, коли не всі кошти з цільових фондів 

витрачалися на ті цілі, для фінансування яких вони відраховувалися, 

позабюджетними фондами керувала власна адміністрація, а управління 

вимагає чимало витрат. Щороку, коли приймався закон про державний 

бюджет, консолідувався який-небудь фонд, починаючи з 1998 року всі 

позабюджетні фонди було віднесено до Державного бюджету. [51, с. 183] 1  З 

прийняттям Бюджетного кодексу у 2001 р., в українському законодавстві 

з'явилася норма, яка закріплює заборону створення позабюджетних фондів 

органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування  та іншими бюджетними установами 

[37] .2 Така норма знайшла своє відображення та деталізацію в редакції  2010 

року Бюджетного кодексу України. Так, частиною 9 ст. 13 цього 

нормативного акта встановлено, що створення позабюджетних фондів 

органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не 

допускається. Відкриття позабюджетних рахунків для розміщення 

бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) 

органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами 

                                                           
1 [51] Воронова Л. К. Фінансове право України: підручник / Л.К. Воронова. – Київ: Прецедент; Моя книга. – 

С. 183.  
2[37]  Ч.8 ст.13 Бюджетного кодексу України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37 – 38. – Ст. 

189. 
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забороняється, крім випадку, передбаченого частиною 8 статті 16 цього 

Кодексу, а також крім розміщення закордонними дипломатичними 

установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних 

банків, розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору 

власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, 

наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що 

надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та розміщення 

вищими і професійно-технічними навчальними закладами на депозитах 

тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, 

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо таким 

закладам законом надано відповідне право [37] .1 На нашу думку, така пряма 

заборона законодавця щодо формування позабюджетних фондів знижує 

ефективність управління фінансовими коштами. 

У  той же час значення таких фондів важко переоцінити. О.О.Дмитрик 

пише так: Поява таких фондів була особливо актуальною й необхідною, 

зумовленою тими змінами, які відбувалися як у політичної, так і в 

економічній та іншій сферах життя в період переходу країни від командно-

адміністративної системи управління до ринкових відносин. Так, були 

створені: Республіканський позабюджетний фонд стабілізації економіки 

УРСР, метою якого було забезпечення нормального функціонування 

економіки, фінансування інвестиційних та інших програм, а також фінансова 

підтримка окремих галузей народного господарства та підприємств; Фонд 

охорони навколишнього природного середовища для цільового фінансування 

природоохоронних ресурсозберігаючих заходів, а також заходів, 

спрямованих на зменшення впливу забруднення довкілля на здоров'я 

населення, Пенсійний фонд України, Державний фонд фундаментальних 

досліджень, Державний інноваційний фонд, Цільовий позабюджетний фонд 

розвитку і захисту конкуренції, Фонд розвитку паливно-енергетичного 

                                                           
1 [37] Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572. 
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комплексу, Загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження, 

Позабюджетний державний фонд приватизації, Фонд підтримки 

підприємництва та інші, які не входили до складу Державного і місцевих 

бюджетів. За допомогою таких фондів держава сподівалася і прагнула 

ефективніше, швидше, доцільніше використовувати свої кошти, 

спрямовуючи їх на вирішення завдань, що мають важливе, першорядне 

значення [74, с. 94-98] 1. Сьогодні, на жаль, така практика втрачена.   

Необхідно відзначити, що у різних країнах законодавець по-різному 

урегульовує питання належності позабюджетних фондів до бюджетної 

системи держави. Так, згідно зі ст. 10 Бюджетного кодексу Російської 

Федерації до бюджетів бюджетної системи Російської Федерації на рівні з 

федеральним бюджетом та бюджетами суб’єктів федерації належать й 

бюджети позабюджетних фондів коштів. Зовсім інша ситуація склалася в 

Україні. Відповідно до ч. 9 ст. 13 Бюджетного кодексу України створення 

позабюджетних фондів коштів заборонено. 

На наше переконання, з цього приводу виваженою є позиція, згідно з 

якою доцільність включення до бюджетної системи країни фондів, які 

визначені як позабюджетні, є сумнівною. Законодавство більшості країн 

визначає бюджетну систему як сукупність усіх видів бюджетів (разом з усіма 

цільовими фондами коштів, які включені до цих бюджетів), звідки бере 

початок і сама назва «бюджетної системи» країни [187; 355] 2. До того ж 

призначення позабюджетних фондів коштів (у їх загальному розумінні) 

полягає в «розвантаженні» бюджетної системи конкретної держави.  

У контексті аналізу функціонування позабюджетних фондів позначимо 

одну із важливих проблем, яка вже доволі тривалий період обговорюється 

науковцями і практичними спеціалістами. Так, ч. 3 ст. 70 Закону України 

«Про вищу освіту» передбачено право вищих навчальних закладів, які є 

                                                           
1 [74] Дмитрик О. А. Содержание и классификация финансовых правоотношений : монографія / под. ред. 

Н П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2004. – С.94-98. 
2 Див.: [187; 355 ] Нечай А.А. Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі: дис... д-ра 

юрид. наук: 12.00.07 / А.А. Нечай. – Київ, 2005. – 558 с; Токарєва К.О. Принципи функціонування публічних 

фондів коштів/ К.О. Токарєва // Право і суспільство. – 2014. – №5. – С. 177. 
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бюджетними установами, у порядку, визначеному законом, та відповідно до 

статуту засновувати сталий фонд (ендавмент) навчального закладу і 

розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов 

функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і 

матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні 

засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, 

юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу [240]1. 

Загалом же, ендавмент відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

становить собою суму коштів або вартість іншого майна, призначена для 

інвестування або капіталізації на строк не менше 36 місяців, пасивні доходи 

від якої використовуються вищим навчальним закладом з метою здійснення 

його статутної діяльності у порядку, визначеному благодійником або 

уповноваженою ним особою. 

Як стверджують науковці, ендавмент (англ. endowment) є цільовим 

фондом, метою створення якого є некомерційна діяльність, як правило, для 

фінансування установ сфери освіти, медицини, культури і який 

поповнюється здебільшого за рахунок благодійних пожертвувань. Ендавмент 

може інвестувати свої кошти з метою отримання прибутку, але зобов’язаний 

спрямовувати весь отриманий прибуток на користь тих організацій, для 

підтримки яких він був створений. При цьому, традиційно схема організації 

діяльності фонду є такою: благодійники передають кошти у фонд цільового 

капіталу, формуючи у такий спосіб цільовий капітал, далі фонд передає 

капітал у довірче управління відповідній структурі (органу, який створюється 

самим фондом, управлінській компанії тощо) при координації та контролі з 

боку відповідних органів як фонду, так і організацій, для підтримки яких він 

був створений. Прибуток від управління цільовим капіталом передається 

повністю тим організаціям, для підтримки яких він був створений, а сам 

                                                           
1 [240] Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
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цільовий капітал залишається недоторканим [146]1. Якщо говорити про 

державні і комунальні вищі навчальні заклади, то запроваджуючи 

можливість створення відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

сталого фонду, таким суб’єктам фактично надано право створювати 

позабюджетні фонди, кошти яких мають використовуються на здійснення 

вищими навчальними закладами статутної діяльності.  

Разом із тим, питання створення позабюджетних фондів 

регламентовано ч. 9 ст. 13 Бюджетного кодексу України, в якій закріплено 

відповідну заборону. З урахуванням названої норми можна констатувати, що 

реалізація приписів Закону України «Про вищу освіту» щодо 

функціонування сталого фонду державного і комунального вищого 

навчального закладу є фактично неможливою, адже ендавмент становить 

собою різновид позабюджетного фонду. Залишається неврегульованим 

питання, щодо розміщення доходу від використання евдавмента. Такий дохід 

не є коштами будь-якого бюджету і розміщатися на депозитних рахунках, як 

тимчасово вільні бюджетні кошти, не може. Отже, наявна колізія положень 

ст. 13 Бюджетного кодексу України  і Закону України «Про вищу освіту», що 

вказує на необхідність подальшого узгодження норм названих нормативно-

правових актів і внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України. 

На основі вищезазначеного можна навести характерні ознаки, які 

дозволяють розмежувати бюджетні й позабюджетні фонди. Зокрема, 

пропонуємо визначити такі:  

1) законодавче оформлення. Існування бюджетного фонду 

передбачається законом про відповідний бюджет на відповідний рік. 

Позабюджетні фонди можуть бути затверджені не лише законом, а й іншим 

нормативно-правовим актом. 

2) цільовий характер. Кожен конкретний позабюджетний фонд має 

чітко визначену цільову спрямованість, тоді як  мета бюджетних фондів 

                                                           
1 [146] Кушнір М. Ендавмент як правове увиразнення спроможностей державного управління: зарубіжний 

досвід та національна перспектива / М. Кушнір // Ефективність державного управління: Збірник наукових 

праць. – 2012. – Вип. 30. 
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може не мати такої визначеності. З цього приводу Г. Б. Поляк зазначає, що 

позабюджетні фонди обмежені чітко визначеною функцією, а бюджетні 

фонди формуються лише  в адміністративно-територіальних обмеженнях [36, 

с. 47] 1. 

3) статус аналізованих фондів. Тут необхідно зазначити, що бюджетні 

фонди являють собою сукупність бюджетних коштів. Якщо йдеться про 

позабюджетні фонди, то у їх складі можна виокремити «власний» бюджет, 

який існує незалежно від державного або місцевого бюджету відповідної 

держави.  

Залежно від мети фонди можна поділити на цільові і нецільові. 

Державні цільові фонди – один з методів перерозподілу національного 

доходу держави. За своєю економічною сутністю вони відображають грошові 

відносини з розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту та 

частини національного багатства, пов'язаних із формуванням та 

використанням державних коштів для фінансування суспільних потреб з 

визначених джерел, які мають цільові призначення. У сучасних умовах через 

державні фонди цільового спрямування здійснюється важливий вплив на 

соціальні процеси, які відбуваються в суспільстві [313] 2. 

Так, О. О. Дмитрик трактує цільові фонди як фонди, що утворені 

компетентними органами відповідно до нормативно-правових актів України, 

кошти яких формуються за рахунок доходів цільового призначення та 

використовуються на конкретні цілі, визначені законодавством [74, с. 91] .3 

Подібний підхід є досить обґрунтованим, оскільки надає можливість 

встановити джерела їх формування та принцип цільового використання 

коштів таких фондів. 

                                                           
1 Див.: [36] Бюджетная система России: учебник / под  ред. Г. Б. Поляка. – М.: Юнити – Дана, 2001. – С. 47. 
2 [313] Савченко К.В. Державні фонди цільового призначення в контексті реалізації стабілізаційної політики 

/ К. В. Савченко // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

// file:///D:/Download/Mre_2012_2_19.pdf 
3 [74] Дмитрик О. А. Содержание и классификация финансовых правоотношений : монография / под. ред. 

Н. П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2004. – С. 91.   
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Подібним чином міркує й О. П. Кириленко, визначаючи державні 

цільові фонди як сукупність фондів грошових коштів, які знаходяться в 

розпорядженні центральних та місцевих органів влади. Такі фонди мають 

цільове призначення, яке втілюється як у чітко визначених джерелах їх 

утворення, так і в напрямках можливого використання коштів [113] .1 

Беззаперечним є той факт, що існування цільових фондів має бути 

регламентовано конкретним нормативно-правовим актом, який належним 

чином закріплюватиме права і обов’язки суб’єктів таких правовідносин, 

оскільки це дозволить відстежити взаємозв’язок між тими коштами, що 

акумулюються у відповідному фонді та напрямами їх використання. 

Н.І. Хімічева і Є.В. Покачалова дають таке визначення цільовим 

грошовим фондам: це особлива форма створення, розподілу і використання 

грошових коштів цільового призначення для забезпечення фінансування 

конкретних заходів держави, муніципальних утворень і різних відомств [382 , 

с. 213] 2. О.Д. Василик трактує державні цільові фонди як фонди, які створені 

відповідно до законодавства України і формуються за рахунок визначених 

ним внесків юридичних і фізичних осіб [40] .3 Вважаємо наведене визначення 

вельми загальним, оскільки воно не містить таких важливих ознак, як (а) 

мета створення таких фондів у державі та  (б) подальше спрямування коштів, 

що в них акумульовані.  

У цьому контексті виваженим є твердження А. А. Саттарової. Так, 

проводячи класифікацію фондів за цільовим призначенням, вчена логічно 

піднімає до з'ясування такий аспект. Зокрема, А. А. Саттарова говорить, що  

будь-який фонд, будь він бюджетним або позабюджетним, це особлива 

форма мобілізації, розподілу і використання грошових коштів для 

забезпечення фінансування конкретних заходів держави. Останніх у держави 

                                                           
1 [113] Кириленко О. П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика): навчальний посібник/ О. П. Кириленко. – 

Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 248 с. 
2 [382] Химичева Н.И., Покачалова Е.В. Финансовое право: учебно-методический комплекс. – М.: НОРМА,  

2005. – С. 213. 
3 [40] Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – 

Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 608 с. 
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велика кількість. При цьому основні напрямки діяльності держави, в першу 

чергу, регулюються Конституцією. Так, основними функціями держави є: 

соціальна, економічна, функція розвитку культури, науки і освіти, екологічна 

функція, оподаткування і справляння податків, охорони прав і свобод 

громадян, усіх форм власності і т.д. З огляду на це вчена резонно підкреслює, 

що при створенні фондів держава не повинна обмежувати коло своїх дій 

виключно соціальною і економічною сферою. З урахуванням цієї точки зору 

різновидів фондів, створюваних для фінансування основних напрямків 

діяльності держави, може бути безліч [317] 1. Ми погоджуємося із таким 

зауваженням. Соціальна і економічна функції є вкрай важливими для 

держави і суспільства, однак не єдиними. 

Так, пріоритетні напрями розвитку нашої держави визначені у Стратегії 

сталого розвитку “Україна-2020”, яка затверджена Указом Президента 

України  від 12 січня 2015 року № 5/2015. У ній, зокрема, позначено  такі 

шляхи: (1) вектор розвитку - це забезпечення сталого розвитку держави, 

проведення структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів 

життя. Україна має стати державою з сильною економікою та з передовими 

інноваціями. Для цього, передусім, необхідно відновити макроекономічну 

стабільність, забезпечити стійке зростання економіки екологічно 

невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення 

господарської діяльності та прозору податкову систему; (2) вектор безпеки - 

це забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності 

інвестицій і приватної власності. Україна має стати державою, що здатна 

захистити свої кордони та забезпечити мир не тільки на своїй території, а й у 

європейському регіоні. Визначальною основою безпеки має також стати 

забезпечення чесного і неупередженого правосуддя, невідкладне проведення 

очищення влади на всіх рівнях та забезпечення впровадження ефективних 

механізмів протидії корупції. Особливу увагу потрібно приділити безпеці 

                                                           
1 [317] Саттарова А.А. Фонд как институт финансового права: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14 / 

А. А. Саттарова.  – М., 2007. – С. 36. 
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життя та здоров'я людини, що неможливо без ефективної медицини, 

захищеності соціально вразливих верств населення, безпечного стану 

довкілля і доступу до якісної питної води, безпечних харчових продуктів та 

промислових товарів; (3) вектор відповідальності - це забезпечення гарантій, 

що кожен громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ 

до високоякісної освіти, системи охорони здоров'я та інших послуг в 

державному та приватному секторах. Територіальні громади самостійно 

вирішуватимуть питання місцевого значення, свого добробуту і нестимуть 

відповідальність за розвиток всієї країни; (4) вектор гордості - це 

забезпечення взаємної поваги та толерантності в суспільстві, гордості за 

власну державу, її історію, культуру, науку, спорт. Україна повинна зайняти 

гідне місце серед провідних держав світу, створити належні умови життя і 

праці для виховання власних талантів, а також залучення найкращих світових 

спеціалістів різних галузей [343] 1.  

Вважаємо, що найскорішое досягнення поставлених цілей, прямування 

позначеними векторами не можливе без забезпечення коштами за рахунок 

фондів цільового призначення. Так, вектор розвитку об’єктивно вимагає 

створення інноваційного фонду; вектор безпеки – фонду національної 

безпеки, екологічного і медичного фондів; вектор відповідальності – фонду 

підтримки науки, культури, спорту тощо.  

Як свідчить практика інших держав, за рахунок цільових 

позабюджетних фондів можливо вирішувати низку пріоритетних завдань. До 

речі, в інших країнах, незважаючи на належне функціонування бюджетної 

системи і, відповідно, фінансування різних заходів за рахунок, насамперед, 

коштів бюджетів, створюються численні цільові фонди. Наприклад, до 

фінансової системи ФРН, окрім бюджетів, включено, спеціальні урядові 

                                                           
1 [343] Стратегія сталого розвитку “Україна- 020”: затв. Указом Президента України  від 12 січня 2015 р. № 

5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/print1470378976509112 
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фонди, позабюджетні фонди, фонди державних підприємств, фонду 

Федеральної залізниці, фонду Федеральної пошти тощо. При цьому, 

спеціальні урядові фонди представлені соціальними і пенсійними фондами, 

фондом розвитку європейської економіки [406] 1.  

У США функціонує фонд перебудови і розвитку економіки, головне 

завдання якого страхування банківських операцій із приватними 

промисловими компаніями; він також здійснює управління новими 

програмами економічного розвитку і, насамперед, програмами розвитку 

чорної металургії. Цей фонд стимулює приватний бізнес, особливо в роки 

спаду виробництва. Розвиток науково-технічної революції породжує 

створення науково-дослідних фондів, що використовуються для 

фінансування підтримки наукових досліджень у промисловості, будівництві, 

а також утримання державних наукових центрів, що 

здійснюють розробку фундаментальних досліджень. У США діє два великих 

фонди: національний науковий фонд (ННФ) і науковий фонд бюро 

стандартів (НФБС). Кошти ННФ формуються за рахунок надходжень із 

федерального бюджету, відрахувань від доходів промислових підприємств, а 

також внесків університетів і коледжів. Витрачається на фінансування 

програми в області фундаментальних досліджень, на премії вченим за 

наукові дослідження, на будівництво наукових центрів, підготовку кадрів. 

НФБС фінансує компанії, що проводять експерименти і доводять наукові 

дослідження до їх промислового і сільськогосподарського використання [97] 

2. 

В Україні, незважаючи на започатковану децентралізацію публічних 

фінансів, створювати позабюджетні фонди не поспішають. Звісно, цьому є 

причина – в ст. 13 Бюджетного кодексу України міститься заборона на це 

                                                           
1 [406] Шумилов В.М. Международное финансовое право: учебник / В. М. Шумилов. – М.: Междунар. 

Отношения, 2005. – С. 377. 
2 [97] Значення позабюджетних спеціальних фондів у фінансовій системі розвинутих зарубіжних країн 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://helpstudenty.at.ua/publ/katalog_dlja_studenta/finansy/znachennja_pozabjudzhetnikh_specialnikh_fondiv_u_fi

nansovij_sistemi_rozvinutikh_zarubizhnikh_krajin/26-1-0-646 
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[37] 1. Однак слід зауважити, що  певні зрушення у цьому сенсі все таки 

відбуваються. Зокрема, пропонується створювати цільові фонди у складі 

Державного або місцевих бюджетів. Наприклад, у складі Державного 

бюджету України пропонується створення Державного дорожнього фонду 

України, видатки якого мають спрямовуватися  на фінансування робіт, 

пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням 

автомобільних доріг, а також на виконання заходів із забезпечення безпеки 

дорожнього руху на мережі автомобільних доріг загального користування. 

Порядок використання коштів Державного дорожнього фонду України 

пропонується до затвердження Кабінетом Міністрів України. З цією метою 

розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо створення Державного дорожнього фонду 

України» [244] 2. 

У складі місцевих бюджетів теж пропонується створення цільових 

фондів. Зокрема, проектом Закону України «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо створення місцевих фондів розвитку 

туризму та цільового використання їх коштів» передбачається утворення 

місцевих фондів розвитку туризму. Кошти таких фондів мають 

використовуватися для фінансування заходів щодо розвитку туристичної 

галузі  (просування місцевого туристичного продукту; інфраструктурного та 

інформаційного облаштування туристичної інфраструктури; підготовки, 

перепідготовки і підвищенні кваліфікації кадрів у сфері туризму та курортів;  

здійснення соціальної реклами туристичних ресурсів; проведення 

інвентаризації та створення нових туристичних ресурсів місцевого значення; 

розширення міжнародного співробітництва у сфері туризму; забезпечення 

                                                           
1 [37] Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572. 
2 [244] Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення Державного дорожнього 

фонду України: проект Закону України від 24 лютого 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54927 
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безпеки туризму) на території адміністративно-територіальної одиниці [242] 

1. 

Що стосується позабюджетних фондів, то певні законопроектні роботи 

теж ведуться. Наприклад, було розроблено проект Закону України «Про 

Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя». 

Цим законопроектом передбачено створення Фонду гарантування страхових 

виплат за договорами страхування життя, кошти якого не включаються до 

Державного бюджету України  і мають використовуватися для забезпечення 

функціонування системи гарантування страхових виплат за договорами 

страхування життя [273] 2. 

Так, проектом Закону України «Про Державний фонд гуманітарного 

розвитку України» передбачається створення Державного фонду 

гуманітарного розвитку України з метою сприяння розвитку гуманітарної 

сфери держави, що забезпечуватиме реалізацію громадських та державних 

гуманітарних ініціатив (проектів). Кошти такого Фонду пропоновано 

використовувати на проекти із розвитку культури та мистецтв (приміром, 

охорона, популяризація та примноження національного культурного 

надбання, в тому числі культурної спадщини; музейна справа, її підтримка та 

розвиток; модернізація і створення об’єктів культурної інфраструктури; 

наукові дослідження в гуманітарній сфері; та ін.);  на проекти у сфері освіти 

та науки (підтримка освітніх і наукових програм та проектів; матеріальна 

підтримка навчального процесу та наукових досліджень, міжнародні 

програми навчальних та наукових обмінів); на проекти із розвитку фізичної 

культури та спорту (матеріальна підтримка фізичної культури та спорту 

(обладнання, знаряддя, інвентар, дорожні гранти тощо); популяризація 

фізичного здоров'я та спорту; промоція фізичної культури та підтримка 

                                                           
1 [242] Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення місцевих фондів розвитку 

туризму та цільового використання їх коштів: проект Закону України від 8 вересня 2016 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59993 
2  [273] Про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя: проект закону України: 

від 18 лютого 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52410 
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масового спорту; популяризація програм, що сприяє залученню дітей та 

молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, до занять у спортивних 

секціях та дитячо-юнацьких спортивних школах); на проекти, направлені на 

стимулювання та розвиток вітчизняного туризму (культурний туризм; 

спортивний туризм; зелений та еко-туризм; створення культурних 

маршрутів; брендінг та популяризація українських туристичних маршрутів; 

промоція внутрішнього туризму, а також туристичної привабливості України 

у світі).  Отже, його мета – фінансування проектів, реалізація яких сприятиме 

всебічному розвитку людини, забезпеченню її потреб у сфері культури та 

мистецтв, освіти та науки, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, 

соціального захисту, а також сприятиме розвитку туризму та запобігатиме 

виникненню й поширенню соціальних хвороб [250] 1. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що натепер в 

Україні до складу публічних фондів належать бюджетні та позабюджетні 

фонди коштів, які мають різну правову природу, проте обидва різновиди 

фондів можна представити як відокремлену сукупність грошових коштів, що 

знаходяться у власності держави або органів місцевого самоврядування як 

особлива форма мобілізації, розподілу (перерозподілу) та використання 

публічних фінансів. 

 

2.2. Суб’єкти фінансових правовідносин, їхні права і обов’язки 

2.2.1. Учасники і сторони фінансових правовідносин: підстави 

співвідношення 

Характерно, що В. М. Протасов зазначає,  що правове відношення як 

правова структура – це … самостійне суспільне відношення,  суб’єктів якого 

пов’язують або ставлять у правову залежність юридичні права та обов’язки і 

котре здійснює регулюючий вплив на поведінку людей окремо або у 

                                                           
1 [250] Про державний Фонд гуманітарного розвитку України: проект закону України від 8 грудня 2015р.  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57324 
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взаємозв’язку з іншою суспільною структурою [275, с. 28]1. Отже, 

об’єктивним складовим чинником при з’ясуванні природи фінансових 

правовідносин є аналіз їх суб’єктного складу. Дійсно, жодні суспільні 

відносини, урегульовані правовими нормами, неможливі без їх суб'єктів, які 

своїми діями забезпечують той практичний ефект, на досягнення якого 

спрямована норма права [64, с. 52]2. Проблема суб’єктів публічно – правових 

відносин породжує низку питань. Це пов’язано перш за все із зміною 

суспільних відносин, учасниками яких є такі особи, складністю відносин, 

коли той чи інший учасник  залежно від обставин може представляти як одну 

сторону, так і другу.  

Виходячи з позицій науковців, можливо стверджувати, що у найбільш 

узагальненому вигляді до суб’єктів публічних відносин входять [18, с. 85-89] 

: 3а ) людина (як у статусі громадянина, так і без нього); б) об’єднання осіб 

(політичні партії , громадські організації) ; в) держава та інші суб’єкти, які 

входять до її складу (області , міста і т. д.); г) органи  влади та управління, які 

представляють державу або територіальні громади. Принципово важливо при 

цьому мати на увазі, що різні за кількісним складом системи суб’єктів 

публічних правовідносин будуть відображати та деталізувати склад 

учасників двох сторін правовідносин. З одного боку, йдеться про низку осіб, 

які представляють владну сторону (останні дві групи в наведеному вище 

переліку) та, з іншого боку, учасників, правосуб’єктність яких будується 

переважно за рахунок закріплення за ними обов’язків щодо виконання 

імперативних велінь стосовно публічних фінансів.  

«Відмінною особливістю конституційно-правових відносин є те , що їх 

суб’єкти, сторони не рівноправні … У конституційно – правових відносинах 

діє принцип влади і підпорядкування. При цьому один і той же суб’єкт 

конституційного права в різних відносинах може як мати владу, так і бути 

                                                           
1 [275] Протасов В.Н.  Правоотношение как система / В. Н. Протасов. – М.: Юрид. лит., 1991. – С. 28.  

 [64] 2Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения / Ю. И. Гревцов. – Л.: ЛГУ, 1981. – С. 52. 
3 Див: [18] Баглай  М.В. Габричидзе  Б.Н. Конституционое  право Российской Федерации: учебник. – 

Москва: Инфра – М – Кодекс, 1996. – С. 22; [] Дорохин С. В. Деление права на публичное  и частное: 

конституционно-правовой аспект / С. В. Дорохин. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 85-89. 
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стороною підкорення» [125, с. 10] 1. Цей наголос стосовно особливостей 

конституційно – правового регулювання певним чином має узагальнюючий 

характер, родове значення для виокремлення особливостей фінансово-

правового регулювання. Отже, все це, безумовно, стосується і фінансового 

права. При цьому при фінансово-правовому регулюванні існує дуже 

специфічна конструкція «правообов’язку»: регулюється єдине повноваження, 

що поєднує одночасне виконання як права так і обов’язку. Наприклад, 

виконання контролюючих функцій органами державної фіскальної служби 

поєднує реалізацію ними обов’язку, який вони мають виконувати перед 

державою та територіальними громадами (згідно із закріпленими за ними 

повноваженнями), та права щодо аналізу поведінки платників податків та 

зборів як зобов’язаних осіб цього виду публічних правовідносин.  

Досліджуючи природу конституційно-правових відносин як різновиду 

публічних, вчені звертають увагу на те, що коло суб’єктів цих відносин не є 

раз і назавжди встановлене. Воно залежить від специфічних ціннісних 

підходів до тих чи інших явищ, еволюції інститутів влади [1, с. 43] 2.  Таким 

чином, учасниками публічних відносин виступають як особи, що наділені 

державно-владними повноваженнями, так і ті, від яких держава вимагає 

підкорення владним приписам та врегульовує їх поведінку шляхом 

закріплення переважно обов’язків та похідних від них прав.  

Юридична рівність суб’єктів публічних правовідносин є лише окремим 

проявом рівності учасників правовідносин з позиції підкорення вищій владі, 

яка можлива і при розмежуванні змісту їх правоздатностей [79, с. 89 ] 3. Не 

зовсім логічним при цьому виглядає висновок, що будь-які правовідносини в 

публічному праві будуються виключно на відносинах влади і 

підпорядкування. Імперативні відносини в публічному праві при регулюванні 

                                                           
1 Див.: [125] Колюшин В. И. Конституционное ( государственное ) право России : курс лекций . – М.: МГУ, 

1999 . – С. 10.  
2 Див.: [1] Авакьян С. А. Конституционное право Росии: учебний курс : В 2 т. – М.: Юристъ, 2005. – Т. 1. –  

С.33; Лучин В. О. Конституционные нормы и правоотношение : учебное пособие / В. О. Лучин. –  М.: Закон 

и право, 1997. – С. 43. 
3 Див: [79] Дорохин С. В. Деление права на публичное  и частное: конституционно-правовой аспект / С. В. 

дорохин. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 89.  
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оподаткування можуть бути і непов’язані з реалізацією влади та 

підпорядкування. У цьому контексті можна навести приклад відносини 

платника податку та його податкового представника. Так, згідно із ст. 19 

Податкового кодексу України представниками платника податків визнаються 

особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів і 

ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону або 

довіреності. Отже, платник податків веде справи, пов'язані зі сплатою 

податків, особисто або через свого представника. При цьому фінансові 

(податкові) правовідносини, у разі залучення платником представника, не 

пов’язані з реалізацією влади й підпорядкування. Такий самий характер 

мають і відносини, що виникають між платником податків  і податковим 

агентом (ст. 18 Податкового кодексу України), а також відносини між 

розпорядниками бюджетних коштів стосовно формування бюджетних 

запитів (ст. 35 Бюджетного кодексу України). Таким чином можемо 

констатувати, що держава в особі відповідних органів як  обов’язковий 

учасник не присутня у абсолютно всіх фінансових правовідносинах 

(відносини податкового представництва, податкового агентства, відносини 

між розпорядниками бюджетних коштів у своєму суб’єктному складі не 

передбачають обов’язкову участь держави в особі відповідних органів).   

У теорії фінансового права традиційно виокремлюють наступних 

суб'єктів цих відносин: а) суспільно-територіальні утворення (держава, 

адміністративно-територіальні одиниці); б) колективні суб'єкти (органи 

державної влади й управління, органи місцевого самоврядування, 

підприємства й установи різних форм власності, установи і громадські 

організації); в) індивідуальні суб'єкти (фізичні особи – громадяни України, 

іноземні громадяни й особи без громадянства) [11, с. 61-72; 74, с. 38; 371, с. 

75, 76; с. 38 ] 1. Досліджуючи проблеми класифікації таких суб’єктів,  можна 

                                                           
1 [11; 74; 371] Алисов Е.А. Правовое регулирование валютных отношений в Украине: монография / 

Е. А. Алисов. – Харьков: Консум, 1998. – С. 61-72; Дмитрик О.А. Содержание и классификация финансовых 

правоотношений : монография / под. ред. Н. П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2004. – С. 38. Фінансове 

право: підручник / відп. ред. Л.К. Воронова. – Харків: Консум, 1999. – С. 75, 76. 
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піти простим шляхом і перерахувати всіх осіб, які є учасниками фінансових 

правовідносин та зосередити увагу на характеристиці їх правосуб’єктності. 

Однак це констатуючий шлях. Ми лише фіксуємо, які права та обов’язки має 

той чи інший суб’єкт, не з’ясовуючи – чому саме такі правила поведінки 

закріплює за ним держава, які підстави нерівного розподілу зустрічних прав 

та обов’язків між учасниками фінансових правовідносин. Для більш 

поглибленого погляду на цю проблему необхідно відштовхнутись від 

природи фінансових правовідносин в цілому. Саме такий підхід дозволить 

винайти відповіді на питання: як розподіляються суб’єкти цих відносин на 

групи, яким чином співвідносяться між собою сторона та суб’єкт фінансових 

правовідносин.  

Виступаючи відносинами, які побудовано за загальними підходами 

правового регулювання, фінансові правовідносини характеризуються 

певними особливостями. Ю.А. Ровинський підкреслював, що у всіх видах 

фінансових правовідносин їх владно-майновий характер виступає виключно 

чітко. Значення при цьому має лише ступінь владного характеру. За цими 

підставами ми можемо відмежувати їх від цивільного права, що регулює 

майнові відносини, від адміністративного права, де також зустрічаються 

владно – майнові відносини [307, с. 138] .1 Безумовно, поглиблений аналіз 

фінансових правовідносин передбачає аналіз предмета і методу фінансово-

правового регулювання. Не зупиняючись на цьому детально, виокремлемо 

декілька положень, які мають бути базовими при аналізі будь-якої проблеми 

у фінансовому праві. Це специфіка предмета і метода. Найчастіше предмет 

фінансового права зводять до регулювання обігу публічних грошових 

фондів. З цим складно сперечатись. Разом із тим особливо слід підкреслити 

два моменти: співвідношення інтересів і реалізацію, перш за все, владного 

інтересу; динамічний характер таких відносин. Зупинимося на цьому 

докладніше. 

                                                           
1 [307] Ровинский Е.А.  Основные вопросы теории советского финансового права / Е. А. Ровинский. – М.: 

Юрид. лит., 1960. – С.138. 
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Фінансові правовідносини, опосередковуючи рух коштів держави та 

територіальних громад, забезпечують реалізацію інтересів різних суб’єктів. 

Іншими словами, реалізація фінансово-правових приписів стосується і 

інтересів держави та інших адміністративно-територіальних утворень, 

інтересів юридичних та фізичних осіб. Ці інтереси мають і приватний і 

публічний характер. На цьому аспекті ми детально зупинялися у 

попередньому розділі нашої роботи. Зараз же ще раз наголосимо, що 

узгодження всієї низки інтересів повинно здійснюватися при імперативному 

забезпеченні саме публічного інтересу. Іншими словами, інтереси осіб, які 

представляють державу чи територіальні громади мають забезпечуватись 

системою беззаперечних, владно – командних приписів. І це зрозуміло. 

Фінансове право регулює рух коштів публічних фондів, а власником цих 

коштів є держава та територіальні громади. Саме тому власник і має всі 

підстави керувати обігом свого майна. Складно уявити, щоб в цій ситуації 

послідовним було б застосування диспозитивних засобів, бо у відносинах 

між владною та зобов’язаною особою все ж таки йдеться про управління 

владною особою рухом свого майна. Безумовно, не можна виключати і 

наявності певних договірних конструкцій у фінансовому праві. Наприклад, ті 

ж відносини договору податкового кредиту забезпечуються імперативними 

засобами та в більш широкому значенні нагадують договір приєднання 

виключно на тих умовах, які запропоновані державою. Подібну правову 

природу мають і договори, які укладаються при реалізації міжбюджетних 

відносин. Отже, договірні конструкції у фінансовому праві, залишаючись за 

формою договірними, не гуртуються на диспозитивних засадах, а набувають  

відповідної фінансово-правової природи (на цьому аспекті ми зупинимося у 

наступному підрозділі роботи). 

Базуючись на загально-теоретичній конструкції при характеристиці 

суб’єктного складу, ми виходимо з того, що в цій ситуації один суб’єкт (а 

іноді й декілька) протистоїть іншому. Відповідно до цього формуються, 

розподіляються і узгоджуються між ними права та обов’язки. Логічне 
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співвідношення як інтересів, так і дій учасників таких відносин 

спостерігається при використанні конструкції «сторона фінансових 

правовідносин». Подібне протистояння приводить до логічної побудови 

узгодження інтересів осіб, які представляють, з одного боку, владну сторону, 

а з іншого боку – осіб, які виконують переважно (або виключно) 

зобов’язання. Таким чином, фінансово-правові відносини мають дві сторони, 

кожну із яких представляє низка суб’єктів. Не слід вважати, що сторона цих 

відносин представлена однорідними суб’єктами, в її рамках вони також 

утворюють певну ієрархічну структуру.  

При регулюванні фінансових відносин традиційно  виходимо з того, що 

правовідносини будуються таким чином, що передбачає протистояння двох 

сторін. Особливості цього протистояння обумовлюються специфікою 

предмета цієї галузі права, особливістю методу правового регулювання і т.д. 

Іншими словами, використовується загальноправова конструкція в 

упорядкуванні відносин учасників і уточнюється видовий прояв правових 

конструкцій, виходячи із специфіки цієї галузі.  

Для фінансово-правового регулювання притаманно протистояння осіб, 

які представляють владну сторону, та осіб, які виступають як зобов’язані 

учасники фінансових правовідносин. Деталізація як всієї сукупності 

суб’єктів фінансового права, так і співвідношення між сторонами сьогодні є  

предметом окремих наукових досліджень [81; 217; 321] .1  Але принципово 

важливим, на наш погляд, є з’ясування кола суб’єктів, які не лише мають 

можливість, але і зобов’язані видавати владні накази, безпосередньо 

управляти поведінкою представників зобов’язаної сторони правовідносин. 

Саме таким чином реалізується імперативний метод регулювання в 

фінансовому праві.  

                                                           
1 [81; 217; 321] Древаль Л.Н. Субекты российского финанового права: монография / под ред. Е .Ю, Грачевой. 

– М.: Юриспруденция, 2008. – 288 с.; Перепелиця М.О. Поняття та види субєктів фінанового права: 

монографія / М. О. Перепелиця. – Харків: Право, 2012. – 272 с.; Семчик О.О. Держава і фінанси: правовий 

зв'язок: монографія  / О.О. Семчик; відп. ред. Л.К. Воронова. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2010. – 204 с. 
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Владну сторону фінансових правовідносин представляють неоднорідні 

групи учасників. Їх можна класифікувати на два блоки:  

а) суб’єкти владних наказів (держава та територіальні громади),  

б) суб’єкти владних повноважень.  

При такому розподілі ми виокремлюємо, перш за все, учасників, за 

якими закріплено право розпоряджатися власним майном (бюджетними 

коштами), які утворюють та організують діяльність органів, що виражають, 

представляють та захищають їх інтерес. Друга група представників владної 

сторони фінансових правовідносин включає коло суб’єктів владних 

повноважень, що представляють публічні інтереси. При цьому слід звернути 

увагу, що така підсистема цих органів не притаманна виключно фінансовому 

праву. Поняття суб’єкта владних повноважень застосовується і в регулюванні 

адміністративних відносин при вирішенні спорів в режимі адміністративного 

судочинства [122] .1 У фінансово-правовому регулюванні ж повноваження 

таких суб’єктів стосуються лише (або виключно) руху публічних грошових 

фондів. 

Подальший розгляд позначеного питання потребує аналізу 

співвідношення таких категорій, як «учасник фінансових правовідносин» і 

«суб’єкт фінансових правовідносин». Наприклад,  Н. Ільюшихін, 

розмежовуючи абстрактні й реальні податкові правовідносини вважає, що 

поняття «учасники податкових правовідносин» ширше, ніж поняття 

«суб’єкти податкових правовідносин» [101; с. 134, 135] 2.  На наш погляд, 

така позиція має певні вади і пояснюється це, перш за все, тим, що, говорячи 

про абстрактні правовідносини, вчений фактично окреслює те, що 

ґрунтується на теоретичних, відірваних від практики і досвіду міркуваннях, 

позбавлених конкретності [353] 3. Ми не поділяємо таких міркувань хоча б 

тому, що фінансові правовідносини, як і інші види правовідносин, – це 

                                                           
1 [122] Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. –  2005. – № 35-

36, № 37. – Ст. 446.   
2 [101] Ильюшихин И. Н. Понятие и признаки налогового правоотношения / И. Н. Ильюшихин // 

Правоведение. –  2000. – №  2. – С. 134, 135. 
3 [353] Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/ 
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зв'язок конкретних осіб; учасники цих відносин завжди визначені конкретно, 

тобто саме ці суб'єкти (а не які-небудь інші) є носіями конкретних 

суб'єктивних юридичних прав та обов'язків у фінансовій сфері. Ця ознака 

дозволяє чітко визначити межу між фінансово-правовою нормою, у якій 

зазначено всіх осіб, здатних бути учасниками фінансових правовідносин, і 

фінансовими правовідносинами, у яких беруть участь конкретні суб'єкти [74; 

с. 16] 1. Отже, вважаємо такий підхід не конструктивним. 

І.Л. Самсін займає протилежну позицію і стверджує, що розглядувані  

поняття ідентичні, оскільки саме слово «учасник» передбачає участь, 

фактичну наявність, реалізацію прав та/або обов’язків того чи іншого 

суб’єкта у конкретних правовідносинах. Разом із тим вчений зауважує, що 

поняття «суб’єкт права» ширше, ніж указані поняття, оскільки включає 

також тих суб’єктів, які можуть потенційно брати участь у тих чи інших 

податкових правовідносинах, але не є їх учасниками [316; с. 107]2. 

М. О. Перепелиця також підкреслює: «суб'єкт права – це особа, потенційно 

здатна бути учасником правовідносин, а суб'єкт правовідношення – особа, 

що реально бере участь у правовідношенні» [216, с. 3] 3. Так мsрку’ й 

Н. І. Хімічева [381] 4. Ми цілком поділяємо  таку думку. 

Владна сторона фінансових правовідносин охоплює всіх суб’єктів 

фінансових відносин, які або є носіями  інтересу власника публічних коштів, 

або спеціально уповноважені ним для реалізації його інтересу. На наш 

погляд, систему суб’єктів, які представляють владну сторону фінансових 

правовідносин, можна поділити на три підсистеми. Особливістю місця цих 

суб’єктів в системі учасників фінансових відносин є те, що фактично всі вони 

є носіями колективного інтересу. Мабуть, і за формою їх можна звести до 

                                                           
1 [74] Дмитрик О. А. Содержание и классификация финансовых правоотношений : моногафия /под. ред. Н П. 

Кучерявенко. – Харьков : Легас, 2004. – С . 16 
2 [316] Самсін І.Л. Податкове зобов'язання: правова природа, динаміка та наслідки невиконання : монографія 

/ І.Л. Самсін. – Харків : Право, 2013. – С. 107  
3 [216] Перепелица М.А. Правовое регулирование статуса плательщиков налогов и сборов в Украине. 

монография  под ред. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. – С. 3. 
4[381]  Химичева Н.И. Субекты советского бюджетного права: монография / под ред. В.М. Манохина. – 

Саратов: изд-во Сарат. Ун-та, 1979.  – C. 37-38 
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колективних утворень, але в цій ситуації навряд чи треба виходити із повного 

співпадіння інтересів держави і суспільства, хоча держава і має уособлювати, 

виділяти та захищати суспільні інтереси.  

Перш ніж перейти до характеристики груп учасників, які 

представляють владну сторону правовідношення, зазначимо, що 

ефективність правового регулювання фінансових відносин в цілому залежить 

від багатьох факторів, але найголовнішим серед них є відповідність правової 

форми змісту тих суспільних відносин, які набувають відповідного правового 

оформлення. Аналізуючи природу фінансового правовідношення безумовно 

не можна обійти увагою його зміст. С.С. Алєксєєв підкреслював, що в 

правовідношення входять наступні елементи: суб’єкти права (учасники 

правовідношення); зміст правовідношення та об’єкти правовідношення [6; с. 

265] .1 Безумовно, подібний підхід до структури правовідносин має сенс. При 

визначенні кола учасників фінансових правовідносин, особливого значення 

набуває проблема закріплення їх прав і обов’язків. Останні традиційно 

науковцями розглядаються при характеристиці такого елементу фінансових 

правовідносин як їх зміст.  

Так, Л.К. Воронова в структурі фінансових правовідносин виділяє 

матеріальний зміст – поведінку суб'єктів, і юридичний – суб'єктивні 

юридичні права й обов'язки, встановлені фінансово-правовими нормами. 

Вона вказує, що у фінансових правовідносинах виявляються суб'єктивні 

права їх учасників, тобто йде безпосередній вплив права на фінанси, оскільки 

приписи держави з приводу мобілізації, розподілу або використання коштів, 

що складають централізовані і децентралізовані фонди, реалізуються в 

поведінці людей, які беруть участь у них [371, с. 69-71] 2. Юридичний зміст 

припускає низку можливих варіантів розвитку правових зв'язків залежно від 

їх спрямованості – мобілізації, розподілу, перерозподілу й використання, а 

матеріальний зміст свідчить про конкретну поведінку суб'єктів, а саме про 

                                                           
1 Див.: 6[] Алексеев С.С. Проблемы теории права. курс лекций: в 2 т. - Т. 1: основные вопросы общей теории 

социалистического права  С. С. Алексеев. – Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1972.  – С.265. 
2 [371] Фінансове право: підручник / відп. ред. Л.К. Воронова. – Харків: Консум, 1999. – С. 69-71. 
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той з варіантів поведінки, який включав юридичний зміст фінансових 

правовідносин. З огляду на імперативність останніх наявна  обмеженість 

можливих дій їх учасників, що повинні набувати тільки позитивного 

характеру [76, с. 63, 63] 1. Ми цілком поділяємо такий підхід  і робимо акцент 

на тому, що фактичний зміст пов'язує фінансові правовідносини з реальними 

відносинами, а юридичний зміст є правовим засобом формування й 

забезпечення фактичного змісту. При цьому виразно виявляється 

взаємообумовленість таких структурних елементів фінансових 

правовідносин, як їх суб’єкти і зміст. Зважаючи на це, вважаємо цілком 

доречним провести розгляд прав і обов’язків суб’єктів фінансових 

правовідносин, характеризуючи систему останніх, тобто аналіз змісту і 

суб’єктів як структурних елементів фінансових  відносин об’єднати. 

 

2.2.2. Держава і територіальні громади як учасники фінансових 

правовідносин 

Так, до першої групи владних суб’єктів ми відносимо безпосередніх 

власників публічних коштів, обіг яких забезпечується фінансово-правовими 

засобами. Йдеться про державу і територіальні громади. Дуже багато 

сперечань на сьогодні існує стосовно того, чи може бути держава і 

територіальні громади окремими суб’єктами в фінансових правовідносинах 

та якими засобами можна здійснити їх індивідуалізацію. При цьому можна 

виокремити три принципові позиції: по-перше, держава є самостійним і 

обов’язковим учасником фінансових правовідносин; по-друге, держава бере 

участь у фінансових правовідносинах лише через відповідні державні органи; 

по-третє, держава визнається суб’єктом фінансового права, а не фінансових 

правовідносин. 

Так, переважна більшість вчених визначають державу як самостійного 

владного суб'єкта фінансових правовідносин. Наприклад, Ю. А. Ровинський 

                                                           
1 [76] Дмитрик О.О. Зміст та класифікація фінансових правовідносин: дис. … канд  юрид. наук: 12.00.07 / 

О.О.Дмитрик. – Харків, 2003 . – С. 63, 64. 
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вважає, що у відносинах, пов'язаних із затвердженням державного бюджету, 

установленням податків держава виступає безпосереднім учасником [307, с. 

142-151] 1. О. О. Дмитрик пише, що «держава в цих зв'язках виступає і як 

суб'єкт влади, і як господарюючий суб'єкт. Саме держава, здійснюючи 

фінансову діяльність, заінтересована в ефективності й раціональності 

процесів мобілізації, розподілу, перерозподілу і використання фінансових 

ресурсів і тому самостійно та одноосібно визначає коло, а також права й 

обов'язки (правовий статус) суб'єктів фінансових правовідносин»[74, с. 71]2.  

В. О. Яговкіна стверджує, що держава неодмінно виступає суб’єктом 

фінансових відносин. На обґрунтування такої позицій вчена зазначає, що 

«сама держава є власником отриманих податкових доходів (не в особі яких-

небудь державних органів), а шкода, заподіяна податковими органами, 

відшкодовується з коштів державного бюджету. Крім того, саме держава 

виступає стороною при підписанні міжнародних договорів про уникнення 

подвійного оподаткування як суб'єкт міжнародного права, що має 

суверенітет (необхідно відмітити, що в подібній якості держава  виступає і 

при встановленні і введенні податків)» [412, с. 62] 3. Схоже твердить і 

І. М. Ільюшихін, коли зазначає, що обов'язковим учасником податкових 

правовідносин є держава, що виступає як носій публічної влади [101, с. 

137] 4. На подібному наголошує й С. Г. Пепеляєв: «істотне розмежування 

податкових та цивільних відносин відбувається за складом учасників: 

держава як владний суб’єкт – неодмінний атрибут податкових 

правовідносин. Ті відносини, в яких держава не проявляє владної 

                                                           
1 Див.:[307]  Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права. – М.: Госюриздат, 

1960. – С. 142-151. 
2 [74] Дмитрик О. А. Содержание и классификация финансовых правоотношений: монография /под. 

ред.проф. Н. П. Кучерявенко. – Х.: Легас, 2004. – С. 71.  
3 [412] Яговкина В. А. Налоговое правоотношение (теоретико-правовой аспект) / В.А. Яговкина. – М., 

Граница, 2004. –  С. 62. 
4 [101] Ильюшихин И.Н. Понятие и признаки налогового правоотношения / И.Н. Ильюшихин  Известия 

вузов. Правоведение. – 2000. – №2. – С. 137. 
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компетенції, не можуть бути віднесені до податкових» [215, с.19; 182, с. 

150] 1. 

Певними нюансами різниться позиція М. О. Перепелиці. Вчена, 

наполягаючи на тому, що держава є суб'єктом фінансових правовідносин, 

виділяє три аспекти владності держави: (1) реалізація суверенітету держави в 

сфері фінансових (податкових) правовідносин (йдеться про право  

установлення й адміністрування податків, що є виключною прерогативою 

держави); (2) держава – організатор таких відносин (держава за власною 

ініціативою встановлює коло учасників, їхні функції, обов'язки і права, 

взаємозв'язок один з одним та його особливості); (3) держава є власником 

переважної частини коштів, акумульованих за допомогою податків і зборів 

[216, с. 13, 14; 108, с. 5-45] 2. У той же час, у подальших своїх наукових 

доробках вчена дотримується дещо іншої позиції. Так, М.О. Перепелиця 

говорить про державу як самостійного суб’єкта фінансового права, а не 

фінансових правовідносин (а це, як ми вказали вище, різні поняття). За її 

словами, як суб’єкта фінансового права Україну індивідуалізують такі 

фінансові явища (об’єкти), як національна валюта (грошові знаки – банкноти 

і монети), цінні папери (державні цінні папери) та Державний бюджет [217, с. 

93, 95] 3. Далі, вчена зазначає, що суверенітет держави у фінансовій сфері при 

мобілізації грошових фондів виражається в її винятковому повноваженні 

щодо встановлення й регулювання системи оподаткування; при розподілі й 

використанні публічних грошових фондів – у винятковому повноваженні 

держави на затвердження й забезпечення виконання власного бюджету; 

                                                           
1 [215; 182] Пепеляев С.Г. К вопросу о налоговом законодательстве и налоговых правоотношениях/ 

С. Г. Пепеляєв   Налоговый вестник. – 1997. – №5. – С. 19; Налоговое право: учебное пособие / под ред. 

С.Г. Пепеляева. – М.: ИД ФБК Пресс, 2000. – С. 150. 
2[216; 108] Перепелица М.А. Правовое регулирование статуса плательщиков налогов и сборов в Украине. 

монография  под ред. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. С. 13-14; Карасева М.В. Финансовое 

правоотношение: монография / М. В. Карасева. – Воронеж: ВГУ, 1997. – С. 5-45. 
3 [217] Перепелиця М.О.  Поняття та види суб'єктів фінансового права: монографія / М. О. Перепелиця. –

  Харків: Право, 2012 . – С. 93, 95. 
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створення або ліквідація того чи іншого фонду, який входить до складу 

державного бюджету, також є виключним правом держави [217, с. 100]1.  

Аналізуючи таку думку М.О. Перепелиці, підкреслимо, що, дійсно, у 

ст. 92 Конституції України зазначено, що  виключно законами України 

встановлюються: Державний бюджет України і бюджетна система України; 

система оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування 

фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус 

національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; 

порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього 

боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи. 

При цьому очевидно, що  безпосередньо держава як така не може реалізувати 

названі права. Це відбувається через реалізацію повноважень відповідних 

державних органів (у наведеному випадку – Верховну Раду України). Сама 

держава ні якою мірою не вступає у фінансові правовідносини. До речі, 

М.О. Перепелиця далі пише: «фінансова дієздатність держави розкривається 

через комплекс юридичних обов’язків і прав (владних повноважень), які вона 

може здійснювати, але тільки через систему державних органів. Конституція 

України встановлює основі фінансові повноваження держави, які розподілені 

за відповідними представницькими державними органами» [217, с. 103]2. 

Іншими словами, у підсумку нею констатується той факт, що держава може 

вступати у фінансові правовідносини виключно через відповідні органи. 

Однак вчена все-таки вагається у логічності свого міркування і далі ще раз 

наголошує: «Утім, хоча кожне з перерахованих фінансових повноважень 

здійснює який –небудь окремий орган влади (Верховна Рада, Кабінет 

Міністрів, податкова служба, казначейська служба і т.ін.), у цілому вони 

(повноваження) все ж таки належать державі, тобто вона відокремлена від 

                                                           
1 [217] Перепелиця М.О.  Поняття та види суб'єктів фінансового права: монографія / М. О. Перепелиця. –

  Харків: Право, 2012 . – С. 100. 
2 [217] Перепелиця М.О.  Поняття та види суб'єктів фінансового права: монографія / М. О. Перепелиця. –

  Харків: Право, 2012 . – С. 103. 
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державних органів» [217, с. 104] 1. На обґрунтування такої позиції 

М.О. Перепелиця зазначає, що держава діє у фінансових правовідносинах у 

своїх інтересах, а державний орган має й свій власний інтерес. Як приклад 

вчена наводить ситуацію, за якої державний орган бажає отримувати більше 

фінансування з державного бюджету, а держава зацікавлена в меншому його 

фінансуванні [217, с. 106]. 2 Як убачається, така думка не є логічною, адже 

навряд чи у державного органу, який спеціально створений для реалізації 

відповідних повноважень, можуть бути якісь власні інтереси. У цьому 

контексті необхідно чітко розмежовувати правовий статус відповідних 

державних органів, які створені для виконання певних завдань і функцій, і 

правовий статус відповідних державних органів як бюджетних установ. 

Більше того, навряд чи  «держава зацікавлена у меншому фінансуванні» 

органу, що представляє її інтереси.  

Доволі своєрідною є позиція І. Л. Самсіна, який вдається до 

достеменного розгляду такого виду фінансових правовідносин, як податкові. 

Зокрема, він пише, що держава є учасником правовідносин податкового 

зобов’язання, але не бере участі в інших податкових правовідносинах. У той 

же час, далі міркуючи із цього питання зазначає, що не погоджується з 

позиціями щодо обов'язкової участі держави у правовідносинах, у тому числі 

й податкових. Вчений обстоює думку, відповідно до якої «для участі суб’єкта 

у тих чи інших правовідносинах він має володіти правосуб’єктністю, тобто 

має бути наділений здатністю не тільки мати, але й своїми діями набувати 

права та обов’язки, які він реалізує у правовідносинах. Оскільки держава не 

володіє податковою правосуб’єктністю в повному сенсі (не може 

здійснювати активних дій щодо набуття й реалізації прав і обов’язків), 

говорити про її обов’язкову участь у всіх без винятку податкових 

правовідносинах недоречно. Натомість участь у правовідносинах 

                                                           
1 [217] Перепелиця М.О.  Поняття та види суб'єктів фінансового права: монографія / М. О. Перепелиця. –

  Харків: Право, 2012 . – С. 104. 
2 [217] Перепелиця М.О.  Поняття та види суб'єктів фінансового права: монографія / М. О. Перепелиця. –

  Харків: Право, 2012 . – С. 106. 



217 
 

податкового зобов’язання не вимагає активних дій з боку держави – 

правовідносини виникають на підставі закону, а їх змістом переважно є 

сукупність обов’язків платника щодо сплати податків і зборів, податкового 

обліку та податкової звітності» [316, с. 100] 1. У підсумку, на переконання 

І.Л. Самсіна, державу можна вважати суб’єктом фінансових (податкових) 

відносин, однак вона бере участь не у всіх таких відносинах і тому 

визнається не обов’язковим суб’єктом. Цілком погодитися із такою позицією 

не можна, хоча вважаємо конструктивною указівку на те, що «для участі 

суб’єкта у тих чи інших правовідносинах, він має володіти 

правосуб’єктністю, тобто повинен мати здатність не тільки мати, але й 

своїми діями набувати права та обов’язки, які він реалізує у 

правовідносинах». Держава, вочевидь, не володіє повною мірою фінансовою 

правосуб’єктністю, адже від її імені у будь-якому випадку усі дії виконують 

спеціально створені органи. Саме тому навряд чи логічно говорити про те, 

що в одних фінансових правовідносинах держава бере участь, а в інших ні. 

Прихильником іншої течії є А. Г. Пауль. Він, розглядаючи питання 

участі суб'єктів у бюджетно-процесуальних відносинах, вказує, що держава є 

суб'єктом бюджетного права, але не учасником цих відносин, оскільки в 

конкретних правовідносинах вона виступає в особі своїх органів, які і будуть 

суб'єктами правовідносин, що виникають на практиці [210, с. 136]2. Ми 

поділяємо таке міркування, оскільки в конкретних фінансових 

правовідносинах бере участь не держава як така, а відповідні органи – 

фіскальні, казначейські тощо. Останні спеціально для цього наділені 

відповідною компетенцією. Що ж стосується безпосередньо держави, то вона 

при цьому залишається суб’єктом фінансового права. На наше переконання, 

навряд чи можна остаточно виділити правосуб’єктність держави, сформувати 

групу належних виключно їй  прав та обов’язків. Очевидно, що 

                                                           
1 [316] Самсін І.Л. Податкове зобов'язання: правова природа, динаміка та наслідки невиконання : монографія 

/ І.Л. Самсін. –  Харків : Право, 2013. – С. 100. 
2 [210] Пауль А. Г. Процессуальные нормы бюджетного права: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14 / 

А.Г.Пауль. –  Воронеж, 2002. – С. 136. 
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безпосередньо фінансові права та обов’язки держави реалізуються через 

сукупність органів, які її представляють.  

В той же час необхідно зупинитися на розгляді позицій, за яких 

правники не виключають ситуацій, коли держава чи територіальні громади 

представлені як самостійними суб’єктами в таких відносинах. І тут 

посилання здійснюється на випадки, коли саме держава чи територіальні 

громади виступають власниками коштів відповідного бюджету (а ні в якому 

разі не Верховна Рада України чи місцеві ради), вони ж виступають 

суб’єктами відповідальності, коли з бюджету стягуються кошти, які 

надійшли за рахунок незаконно стягнутих обов’язкових платежів. 

Наприклад, М.О. Перепелиця пише: «на стадії розподілу та використання 

публічних грошових коштів найпоширенішим «правопорушенням» держави 

є невиконання своїх фінансових зобов’язань перед іншими учасниками 

фінансових правовідносин» [217, с. 106] 1. І далі вчена наводить приклад, 

коли у держави виникає бюджетне зобов’язання, яке «при заборгованості із 

виплат заробітної плати працівникам бюджетних структур, пенсій, стипендій, 

соціальної допомоги, заборгованість із виплат, що стосуються матеріально-

технічного стану відповідних установ» повинно визнаватися 

правопорушенням [217, с. 106]2. На наше переконання, М.О. Перепелиця 

невірно трактує поняття «бюджетне зобов’язання». Останнє зважаючи на 

положення Бюджетного кодексу України, не може виникати у держави. Таку 

позицію можна обґрунтувати наступним. 

Так, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України 

бюджетне зобов'язання – будь-яке здійснене відповідно до бюджетного 

асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, 

послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного 

періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж 

                                                           
1[217]  Перепелиця М.О.  Поняття та види суб'єктів фінансового права: монографія / М.О. Перепелиця. –

  Харків: Право, 2012 . – С. 106. 
2[217]  Перепелиця М.О.  Поняття та види суб'єктів фінансового права: монографія / М.О. Перепелиця. –

  Харків: Право, 2012 . – С. 106. 
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періоду або у майбутньому. У той же час бюджетне зобов’язання може брати 

виключно розпорядник бюджетних коштів. такий висновок базується на 

приписах п. 6 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України, де вказано, що  

повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до 

бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення 

платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження становить собою 

бюджетне асигнування. При цьому розпорядник бюджетних коштів – це 

бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання 

бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових 

зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету (п. 47 ч. 1 ст. 2 

Бюджетного кодексу України). У свою чергу, бюджетні установи – органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, 

створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за 

рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету (п. 12 ч. 1 ст. 

2 Бюджетного кодексу України). Отже, бюджетне зобов’язання  можуть 

брати виключно бюджетні установи. Державу як суб’єкта, який має право 

брати бюджетне зобов’язання, не визначено чинним бюджетним 

законодавством. З огляду на наведене некоректно говорити про те, що 

«невиконання бюджетного зобов’язання державою повинно визнаватися як 

правопорушення». 

Що стосується відповідальності держави за зобов’язаннями стосовно 

запозичень, то тут ситуація є доволі схожою, адже держава усі повноваження 

реалізує виключно через відповідні органи. Так, згідно із абз. 2 ч. 1 ст. 16 

Бюджетного кодексу України право на здійснення державних внутрішніх та 

зовнішніх запозичень належить державі в особі члена Кабінету Міністрів 

України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової 

і бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов’язки (тобто - Міністр 

фінансів України), за дорученням Кабінету Міністрів України. При цьому  

державне запозичення визначено як операції, пов'язані з отриманням 

державою кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з 
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метою фінансування державного бюджету; а  державний борг – як загальна 

сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених 

кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного 

запозичення. Незважаючи на те, що в наведених визначеннях наявна пряма 

указівка на державу як відповідну особу, вона самостійно і безпосередньо 

ніяких повноважень не реалізує. 

Як вбачається, безпосередня вказівка на державу як на суб’єкта 

запозичень має, скоріш, ідеологічне, політичне значення. Саме таким чином 

намагаються підкреслити значимість держави для реалізації відповідних 

правовідносин і фінансових, зокрема.  

У цьому контексті нам імпонує позиція, за якої державу і територіальні 

громади визнають певними юридичними фікціями, що несуть у собі не 

стільки правовий, скільки політичний, ідеологічний зміст [158, с. 79]1. Така 

позиція містить здоровий глузд, адже держава чи інші адміністративно-

територіальні утворення «можуть вступати у публічні відносини, якщо це 

буде виражено у волі і поведінці людей чи організацій, наділених 

державними повноваженнями. Однак чи можливо  таких суб’єктів визнавати 

організованими колективом людей?» [158, с. 79, 80] 2. Очевидно, що чинне 

українське законодавство містить лише визначення територіальної громади 

як жителів, об'єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, 

що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або 

добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний 

адміністративний центр [260] 3. У той же час, їх фінансові інтереси 

реалізуються відповідними радами (ст. 10 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»). Що стосується держави, то такого визначення 

немає. Таким чином, можна стверджувати, що як держава, так і територіальні 

                                                           
1 [158] Лупарев Е.Б., Добробаба М.Б., Мокина Т.В. Общая теория публичных правоотношений: монография. 

– М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 79. 
2 [158] Лупарев Е.Б., Добробаба М.Б., Мокина Т.В. Общая теория публичных правоотношений: монография. 

– М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 79, 80. 
3 [260] Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. [Електронний ресурс] . – 

Режим ждоступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 
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громади, з позицій національного права є «лише інтелектуальною 

конструкцією, результатом загальнонаукового пізнання суспільних явищ». 

Тож цілком підтримуємо позицію тих правників, які зазначають, що на 

науковому рівні названі суб’єкти «сприймаються або як сукупність 

державних органів, або як конкретний державний орган. Емпірика є такою, 

що держава як суб’єкт правовідносин є лише у міжнародного права». При 

цьому «поняття держави, як би воно не було сформульовано, є синтетичним і 

таким, що створюється лише для певних цілей пізнання» [158, с. 81] 1.  З 

огляду на зазначене констатуємо, що держава становить собою 

загальнонаукову, інтелектуальну, абстрактну категорію; у фінансових 

правовідносинах держава безпосередньо не бере участі, оскільки свої 

повноваження  реалізує через відповідні державні органи. 

 

2.2.3. Органи спеціальної компетенції як суб’єкти фінансових 

правовідносин 

Друга група учасників, які представляють владну сторону 

правовідносин, це органи, спеціально утворені для організації руху 

публічних грошей та контролю за цим. Такі суб’єкти наділені 

повноваженнями виключно в сфері публічної фінансової діяльності. Вони 

утворені спеціально для цього. До таких органів відноситься Міністерство 

фінансів України, Національний банк України, Державна фіскальна служба 

України, Державна казначейська служба України, Державна фінансова 

інспекція України (Державна аудиторська служба України). Враховуючи те, 

що всі вони беруть участь в організації і здійсненні публічної фінансової 

діяльності, управляють та контролюють рух публічних коштів – це єдина 

система. В той же час, на наш погляд, її можна диференціювати на дві 

складові. До першої увійдуть ті владні суб’єкти фінансових правовідносин 

(наприклад, Міністерство фінансів України, Національний банк України), 

                                                           
1 [158] Лупарев Е.Б., Добробаба М.Б., Мокина Т.В. Общая теория публичных правоотношений: моногр. – 
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повноваження яких поширюється на весь обіг публічних коштів, які 

представлені (в тому чи іншому сенсі) на всіх стадіях публічної фінансової 

діяльності. Другу складуть владні суб’єкти, які представлені своїми 

повноваженнями на окремій стадії руху публічних коштів (формування – 

фіскальні органи, розподіл – органи казначейства, витрачання – фінансові 

інспекції). 

Стадійність такого руху (формування, розподіл, витрачання) зумовлює 

наділення суб’єктів владних повноважень спеціальними правами та 

обов’язками – відповідно до тієї стадії, на якій для представництва інтересів 

вони і створені державою. Саме тому межа кожної стадії руху публічних 

коштів визначає межу закріплення та реалізації відповідних повноважень.  

Об’єктивно першу стадію руху публічних грошових фондів 

(формування) пов’язують з реалізацією повноважень органів Державної 

фіскальної служби. Так, основними завданнями таких органів є: реалізація 

державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, 

державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час 

застосування податкового, митного законодавства, здійснення в межах 

повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до 

бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших 

платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом 

спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, державної політики з 

адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під 

час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної 

політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в 

іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку 

проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю 

ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають 

ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів; внесення на розгляд 

Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування: державної 

податкової політики; державної політики у сфері державної митної справи; 
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державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час 

застосування податкового, митного законодавства, здійснення контролю за 

надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, 

митних та інших платежів; державної політики у сфері контролю за 

виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; 

державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з 

правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати 

єдиного внеску; державної політики у сфері контролю за своєчасністю 

здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, 

дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари 

(послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської 

діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових 

патентів [251] 1. 

Дійсно, функції фіскальних органів стосуються контролю за 

своєчасним та повним надходженням коштів до бюджетів, стягненням 

санкцій за порушення цих процедур. Водночас, мабуть, має сенс замислитись 

стосовно міжгалузевого регулювання таких повноважень, а не виключно 

фінансово-правового. Показовим, на наш погляд, є те, що в Податковому 

кодексі України не йдеться про законодавче закріплення місця таких органів, 

організаційних засад побудови їх системи. У названому кодифікованому акті 

виділені лише повноваження та особливості регулювання поведінки 

посадових осіб цих органів, які названо контролюючими. Як вбачається, 

застосування такого підходу може бути пояснено тим, що йдеться  про 

класичний різновид управлінських відносин.  Справа у тому, що принципової 

різниці між управлінням в оподаткуванні від управління в медицині немає. 

Держава організовує через адміністративно-правові конструкції управління 

відносинами в окремих сферах суспільної діяльності. Саме тому, на наш 

погляд, Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну фіскальну 

                                                           
1[251]  Про державну фіскальну  службу в Україні: постанова Кабінету Міністрів України  від 21 травня 

2014 р. № 236 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 55. – Ст. 1507. 
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службу України» (як Закон України «Про державну податкову службу в 

Україні», що наразі втратив чинність) більшою мірою стосується 

управлінського (адміністративного) законодавства. Що стосується 

особливостей фінансово-правового регулювання участі фіскальних органів в 

фінансових відносинах, закріплення специфіки реалізації їх повноважень, то 

це реалізується спеціальним законодавством – Податковим кодексом України 

[228] .1  Так, функції фіскальних органів визначені у ст. 191 Податкового 

кодексу України, серед яких названо такі, як:  контроль за  своєчасністю 

подання платниками податків та платниками єдиного внеску передбаченої 

законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з 

обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасністю, 

достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів; 

надання адміністративних послуг платникам податків,  зборів, платежів; 

здійснення контролю за встановленими законом строками проведення 

розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку приймання готівки 

для подальшого переказу (крім приймання готівки банками), за дотриманням 

суб’єктами господарювання установлених законодавством обов’язкових 

вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з 

використанням електронних платіжних засобів, порядку проведення 

готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових 

операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської 

діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, наявністю 

торгових патентів; здійснення контролю за додержанням виконавчими 

органами сільських, селищних рад та рад об’єднаних територіальних громад, 

що створені згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад, порядку прийняття та обліку податків і зборів від 

платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування зазначених сум 

до бюджету; здійснення контролю за правомірністю бюджетного 

                                                           
1[228]  Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України . – 2011. – № 13-14. – № 15-16, № 

17. – Ст. 112. 
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відшкодування податку на додану вартість;  реєстрація та ведення обліку 

платників податків, осіб, які здійснюють операції з товарами, що 

перебувають під митним контролем, об’єктів оподаткування та об’єктів, 

пов’язаних з оподаткуванням, проводять диференціацію платників податків; 

тощо. 

Особливими повноваженнями наділені певні публічні фонди, які є 

суб’єктами фінансових правовідносин, наприклад, Фонд 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття. Однак при визначенні правового статусу такого суб’єкта наразі 

залишаються певні «білі плями». Наприклад, сьогодні чітко не визначено, чи 

має названий Фонд повноваження стосовно на проведення стягнення 

заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску. Частиною 2 ст. 12 

Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття» закріплено, що функції робочих органів виконавчої 

дирекції  Фонду покладаються  на  центр  зайнятості  Автономної  Республіки  

Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські,   районні, міськрайонні, 

міські та районні у містах центри зайнятості. При цьому виконавча дирекція 

Фонду та її робочі органи: 1)  здійснюють облік  та  ведуть  реєстр платників 

страхових внесків; 2) провадять збір страхових внесків; 3) здійснюють 

оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах 

затвердженого бюджету); 4) виплачують забезпечення та  надають  соціальні 

послуги, передбачені цим Законом, забезпечують здійснення профілактичних 

заходів, спрямованих  на запобігання настанню страхових випадків; 5) 

контролюють правильність нарахування, своєчасність сплати страхових  

внесків,  а  також  витрат  за  страхуванням на випадок безробіття,  проводять   

розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати  матеріального  

забезпечення  в  порядку, встановленому законодавством, а в разі 

необхідності – проводять виїзні планові та позапланові перевірки 

страхувальників; та ін. Статтею 34 цього ж закону встановлено права, 

обов'язки та відповідальність Фонду. Зокрема, Фонд має право: 
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застосовувати фінансові санкції, передбачені законом, у разі порушення 

порядку сплати страхувальниками страхових внесків;  стягувати з посадових  

осіб та  страхувальників  передбачені законом штрафи та  застосовувати  інші  

фінансові  санкції  за недотримання цього Закону. Фонд зобов'язаний: 

забезпечувати збір страхових внесків; виплачувати забезпечення та  надавати  

соціальні   послуги, передбачені цим Законом; вживати заходів до 

раціонального  використання  коштів  і забезпечення фінансової стабільності 

Фонду; контролювати правильність  нарахування,  своєчасність  сплати 

страхових  внесків,  а  також  витрат  за  страхуванням на випадок безробіття, 

передбачених цим  Законом  та  іншими нормативно-правовими актами з 

питань страхування  на  випадок безробіття,  правильність  призначення  

роботодавцем  та   виплати застрахованим особам допомоги по частковому 

безробіттю;  щорічно складати  звіт  про  результати  своєї  діяльності та 

подавати його Кабінету Міністрів України;   інформувати застрахованих осіб 

про  результати  своєї  роботи через засоби масової інформації  [253]1.  

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття» право  накладати  

фінансові санкції та адміністративні штрафи від імені Фонду мають  керівник 

виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих органів 

виконавчої дирекції Фонду - центру зайнятості Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київського і Севастопольського міських, районних, 

міськрайонних, міських та районних  у  містах  центрів  зайнятості та їх 

заступники. Таким чином, специфіко правового статусу розглядуваного 

Фонду є те, що він не має права на проведення стягнення заборгованості, що 

виникала у платника страхових внесків. Водночас, аналіз норм Податкового 

кодексу України дозволяє стверджувати, що здійснювати заходи із 

                                                           
1 [253] Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України в 

редакції від 02 березня 2000 р. // [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua 
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погашення заборгованості по сплаті страхових внесків мають виключно 

органи стягнення (c. 41 Податкового кодексу України) [228]1. 

Особливими повноваженнями і відповідно до цього місцем у системі 

суб’єктів фінансових правовідносин різняться органи Державної 

казначейської служби України. Їх особливість пов’язується з тим, що 

компетенція цього органу знаходиться на межі стадій руху публічних коштів  

і відповідно на межі регулювання відповідних повноважень. З одного боку, 

йдеться про упорядкування надходження, формування публічних коштів 

(перша стадія регулювання динамічних відносин щодо руху публічних 

грошей). З іншого боку, казначейство безпосередньо задіяне на стадії 

розподілення і використання цих коштів, доведення їх до остаточних 

отримувачів.  

Іноді повноваження органів Державної казначейської служби 

пов’язують безпосередньо з першою стадією публічної фінансової діяльності 

– мобілізацією коштів до публічних фондів. Однак за такого підходу резонно 

постає питання: в який же момент завершується стадія формування 

публічних фондів. Якщо «крапкою» в першій стадії вважати момент 

зарахування коштів від сплати податків та зборів на відповідні казначейські 

рахунки, тоді дійсно органи Державної казначейської служби можна віднести 

до тих, повноваження яких реалізуються на першій стадії руху публічних 

фондів. В той же час, беручи до уваги положення ст. 9 Бюджетного кодексу 

України, здається більш аргументованим підхід, відповідно до якого перша 

стадія руху таких коштів обслуговується реалізацією повноважень 

фіскальних органів та інших  контролюючих органів, які забезпечують 

справляння податків, зборів та інших надходжень до бюджетів [37] .2  

На наш погляд, більш послідовно та логічно пов’язувати реалізацію 

повноважень органів державного казначейства вже з саме розподілом коштів 

                                                           
1 [228] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – 

Ст. 112 
2 [37] Див.: ст. 9 Бюджетного кодексу України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 

572 
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публічних фондів. Навряд чи заслуговує підтримки аргумент щодо участі  

казначейства в перерахуванні коштів до бюджетів. На обґрунтування такої 

позиції можна навести принаймні дві обставини. По-перше, перерахування 

коштів до бюджету закінчується в той момент, коли ці кошти передані 

платником чи іншою зобов’язаною особою до фінансової установи. Після 

цього такі грошові кошти казначейством перераховуються або в цілому до 

певного виду бюджету, або розподіляються між декількома бюджетами. Саме 

тому в цій ситуації можна вважати, що розпочалася стадія розподілення 

коштів. По-друге, якщо відносити казначейство до органів, реалізація 

повноважень яких пов’язується з першою стадією публічної фінансової 

діяльності, то тоді вони мають мати засоби впливу на платників цих 

надходжень, організовувати своєчасне та повне надходження коштів до 

бюджету. Це зрозуміло, оскільки упорядкування процесу формування 

доходних частин бюджетів зумовлює наявність зустрічних прав та обов’язків 

учасників правовідносин, які представляють протилежні сторони 

фінансового правовідношення. Іншими словами, органи казначейства 

повинні були б мати можливість використовувати примусові заходи у разі 

невиконання зобов’язань платниками. Однак аналіз Податкового кодексу 

України та інших нормативно-правових актів нас переконує у тому, що це 

входить до компетенції фіскальних та інших контролюючих органів. Саме 

тому видається логічним пов’язувати реалізацію компетенції органів 

Державної  казначейської служби України саме з другою стадією публічної 

фінансової діяльності – розподілом  коштів публічних фондів.  

Згідно із приписами Положення про Державну казначейську службу 

України, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 

квітня 2015 р. № 215, основними завданнями Казначейства України є: 1) 

реалізація державної політики у сферах казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів; 2) внесення 

на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування 

державної політики у зазначених сферах. При цьому Казначейство 
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відповідно до покладених на нього завдань та в установленому 

законодавством порядку:  узагальнює практику застосування законодавства з 

питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо 

вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в 

установленому порядку подає їх Міністру фінансів; забезпечує казначейське 

обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного 

казначейського рахунка, відкритого у Національному банку, зокрема: 

здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів; здійснює відкриття і закриття рахунків в національній 

валюті, проводить операції на рахунках, формує та видає виписки з рахунків; 

здійснює розподіл бюджетних коштів між державним бюджетом, бюджетами 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, між 

місцевими бюджетами, а також між загальним та спеціальним фондами 

бюджету відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним 

законодавством, і їх перерахування відповідно до законодавства; здійснює 

повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за 

поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету; 

здійснює операції з повернення кредитів, наданих за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів; проводить відповідні розрахунки між 

державним та місцевими бюджетами, між місцевими бюджетами, а також 

між учасниками бюджетного процесу та суб’єктами господарювання; формує 

та веде єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і 

базу даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; формує 

і доводить до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів витяги з 

розпису державного бюджету, витяги з розпису державного бюджету за 

територіями, територіальний розподіл за міжбюджетними трансфертами та 

зміни до них; тощо [233] 1. 

                                                           
1 [233] Положення про Державну казначейську службу: затв. постановою Кабінету Міністрів України  від 15 

квітня 2015 р. № 215 [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-
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Забезпечуючи організацію розподілення коштів як на стадії їх 

зарахування до бюджетів, так і на етапі руху до отримувача бюджетних 

коштів, компетенція органів казначейства стикається з компетенцією органів, 

які безпосередньо утворені державою для контролю на стадії витрачання 

коштів – Державною фінансовою інспекцією України (наразі існує певна 

колізія у визначенні правового статусу цього контрольного органу, адже 3 

лютого 2016 р. Кабінетом Міністрів України було затверджено постанову 

Про Державну аудиторську службу України, однак не скасовано постанову 

Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 310 [233] 1). Відповідно до 

п. 3 Положення про Державну фінансову інспекцію України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 310 

основними завданнями Державної фінансової інспекції України є реалізація 

державної політики у сфері державного фінансового контролю, а також 

внесення пропозицій щодо її формування. Держфінінспекція відповідно до 

покладених на неї завдань: узагальнює практику застосування законодавства 

з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо 

вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в 

установленому порядку подає їх Міністрові фінансів; здійснює державний 

фінансовий контроль за: використанням і збереженням державних 

фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю 

визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, 

ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших 

органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, бюджетних установах і суб’єктах 

господарювання державного сектора економіки, а також на підприємствах, в 

                                                                                                                                                                                           
%D0%BF 
1 [233] Положення про Державну аудиторську службу України : затв. постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 лютого 2016 р. № 43 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF 
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установах та організаціях, які отримують (отримували у період, який 

перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування або 

використовують (використовували у період, який перевіряється) державне чи 

комунальне майно (далі – підконтрольні установи), за дотриманням 

законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і 

місцевих бюджетів; дотриманням законодавства про державні закупівлі; 

діяльністю суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які не 

віднесені законодавством до підконтрольних установ, за рішенням суду, 

ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення 

розслідування під час кримінального провадження; здійснює контроль за: 

виконанням функцій з управління об’єктами державної власності; цільовим 

використанням коштів державного і місцевих бюджетів; цільовим 

використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), отриманих під 

державні (місцеві) гарантії; складенням бюджетної звітності, паспортів 

бюджетних програм та звітів про їх виконання (у разі застосування 

програмно-цільового методу у бюджетному процесі), кошторисів та інших 

документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету [234] .1. 

Показово, що повноваження органів фінансової інспекції визначені не 

лише названою вище постановою. Певної специфіки їх надається 

інституційним фінансовим законодавством. Так, згідно зі ст. 113 Бюджетного 

кодексу України до повноважень органів державного фінансового контролю 

з контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить здійснення 

контролю за: цільовим та ефективним використанням коштів державного 

бюджету та місцевих бюджетів (включаючи проведення державного 

фінансового аудита); цільовим використанням і своєчасним поверненням 

кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії; достовірністю 

визначення потреби в бюджетних коштах при складанні планових 

                                                           
1 [234] Положення про Державну фінансову інспекцію України: затв. постановою Кабінету Міністрів 

України  від 6 серпня 2014 р. № 310 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/310-2014-%D0%BF 
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бюджетних показників; відповідністю взятих бюджетних зобов'язань 

розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, 

паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового 

методу у бюджетному процесі); веденням бухгалтерського обліку, а також 

складанням фінансової і бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм 

та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у 

бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що застосовуються в 

процесі виконання бюджету;  станом внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудита у розпорядників бюджетних коштів [37] 1.  

Треба враховувати, що саме ці органи починають діяти з моменту, коли 

органи казначейства вже реалізували всі свої можливості щодо 

упорядкування поведінки під час розподілу коштів, а відповідні кошти вже 

надійшли до отримувачів (бюджетних розпорядників), і останні почали їх 

витрачати. Таким чином, спеціальним органом, діяльність якого спрямована, 

зокрема, на здійснення контролю за цільовим та ефективним (правомірним) 

використанням коштів публічних фондів і, зокрема, Державного бюджету 

України, є Державна фінансова інспекція України.  

Для виконання покладених на Державну фінансову інспекцію України 

завдань її органи мають право, поміж іншим на:  

1) інспектування у формі планових та позапланових ревізій певного 

комплексу чи окремих питань фінансово-господарської діяльності 

підприємств, установ та організацій;  

2) проведення державного фінансового аудиту;  

3) перевірку в ході державного фінансового контролю грошових 

та бухгалтерських документів, звітів, кошторисів та інших документів, що 

підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, 

документи щодо проведення процедур закупівель, проводити перевірку 

                                                           
1 [37] Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572.   
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фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, 

готової продукції, устаткування тощо) [262] 1. 

У будь-якому разі йдеться про таку групу суб’єктів владних 

повноважень, які наділені державою спеціальними повноваженнями щодо 

здійснення контролю за останньою стадією руху коштів публічних фондів - 

використанням коштів публічних фондів.  Однак у цьому контексті виникає 

ще одна проблема, яка потребує вирішення. Традиційно рух коштів 

публічних фондів пов’язується з трьома стадіями: формування, розподілення, 

витрачання коштів публічних фондів. У той же час деякі правники до кола 

названих стадій включають і контроль. Зокрема, саме так стверджує 

М.П. Кучерявенко, зазначаючи, що зміст фінансової діяльності розкривається 

на окремих стадіях, якими й визначаються особливості її здійснення, та 

виокремлюючи стадії формування, розподілу, використання і контроль [372, 

с. 13, 14] 2. Проте виникає питання стосовно характеристики стадії контролю 

як самостійної. На наш погляд, це дуже особливий етап, щоб його можна 

було б виокремлювати як таку, що йде послідовно, після стадії витрачання 

коштів.  

Такий підхід можна пояснити тим, що закінчення однієї стадії 

зумовлює початок іншої. Однак таке твердження не стосується контролю, 

оскільки контролюючі заходи здійснюються на кожній із цих трьох стадій – 

мобілізації, розподілі й використання. Більш того, держава намагається 

створити для цього відповідні спеціальні контролюючі органи (формування 

коштів – фіскальні органи і т.д.; розподіл – органи Державної казначейської 

служби; витрачання – органи Державної фінансової інспекції). Іншими 

словами, реалізація контролюючих дій має наскрізний характер та 

притаманна на кожній із стадій руху публічних коштів.  

                                                           
1 [262] Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26 

січня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-12 
2 [372] Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, О.О. Дмитрик та ін.; за ред. М.П. 

Кучерявенка. – Харків: Право, 2013. – С. 13, 14. 
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Однак, логічно продовжуючи обраний нами підхід, виникає інше 

питання – чи завершується тоді стадією витрачання весь динамічний обіг 

руху коштів, які мають отримати відповідне правове оформлення. Спробуємо 

надати відповідь. 

Якщо акцентувати увагу виключно на відносинах руху публічних 

коштів – з цим, мабуть, можна і погодитись, але в цій ситуації ми будемо 

виокремлювати власне економічну сторону таких суспільних відносин. 

Стосовно ж періодизації правових відносин, то, мабуть, логічніше після 

стадії витрачання виокремити стадію звітності. Так, за великим рахунком, це 

теж контролюючі дії, але які здійснює не спеціальний контролюючий орган, 

а, фактично, суб’єкт, уповноважений власником (Верховна Рада України – 

державою, місцеві ради – територіальними громадами). Таким чином, як 

завершальна стадія фінансових правовідносин більш логічною виглядає 

стадія звітності, а не безпосередньо контролю.  

Із наведеного вбачається, що саме Державна фінансова інспекція 

України наділена повноваженнями щодо здійснення контроля за цільовим та 

ефективним (правомірним) використанням коштів державного бюджету 

(державних коштів) та має право на застосування спеціальних механізмів 

(контрольних заходів) для виконання покладених на неї завдань. За 

наслідками проведених контрольних заходів Державна фінансова інспекція 

України може порушувати перед керівниками відповідних органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у 

допущених порушеннях. За таких умов діяльність інших органів державної 

влади, виключними повноваженнями яких не є контроль за використанням 

коштів Державного бюджету (державних коштів), які фактично дублюють 

діяльність органів Державної фінансової інспекції України із здійснення 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства, є недопустимою та 
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може мати ознаки корупції відповідно до антикорупційного законодавства 

[254] .1 

І ще на одну особливість реалізації правосуб’єктності контролюючих 

органів слід звернути увагу. Справа в тому, що в цілій низці випадків, 

мабуть, не можна ставити питання про самостійну реалізацію повноважень 

якого-небудь одного органу. Навіть інституційне законодавство вже 

посилається на окрему підсистему органів. Наприклад, Податковий кодекс 

України повноваження щодо контролю за поведінкою зобов’язаних 

учасників податкових відносин пов’язує не виключно з одним органом, а 

виділяє групу контролюючих органів, куди входять всі органи, що 

забезпечують своєчасне надходження до бюджетів всіх податків та зборів. 

Зокрема, відповідно до ст.41 Податкового кодексу України контролюючими 

органами є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову, державну митну політику, державну політику з адміністрування 

єдиного внеску, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями 

під час застосування податкового та митного законодавства, законодавства з 

питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючий орган, його територіальні 

органи.  

Крім цього, в окремих випадках навіть неможливо подолати ту чи іншу 

колізію, вирішити спір, виходячи із здійснення повноважень лише одного 

органу, який представляє інтереси держави. Уявімо собі ситуацію з 

вирішення податкового спору. На перший погляд, достатньо з’ясувати межі 

реалізації повноважень, правила поведінки для платника, фіскального органу 

та адміністративного суду. Мабуть, під час виникнення спору, надання 

позову та його вирішення цього і достатньо (однак, скоріше, не завжди). Але 

спір вирішено, суд прийняв рішення. У цій ситуації знов-таки ми стикаємося 

з підсистемою контролюючих органів, які мають реалізовувати свої 

                                                           
1 [254] Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7 квітня 2011 р. //  Відомості Верховної 

Ради України. – 2011. – № 3206. 
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повноваження на підставі рішення суду. І в цій ситуації до дій фіскальних 

органів мають приєднатися і органи Державного казначейства (наприклад, 

при поверненні коштів із бюджету), і виконавчі органи (при примусовому 

стягненні коштів з платника чи застосуванні засобів забезпечення виконання 

податкового обв’язку). Таким чином, в деяких випадках відокремлена власна 

низка повноважень для органів, що представляють публічні інтереси в 

фінансовій сфері. І це безпосередньо пов’язується та обумовлюється 

сумісною реалізацією фінансових повноважень низки органів, які 

представляють публічні інтереси.  

Третя група – це органи, які наділені або похідними повноваженнями 

щодо управління рухом публічних коштів, або реалізують такі повноваження 

в поєднанні зі своїми основними функціями.  Віднести такі державні органи 

виключно до фінансових неможливо, бо переважна більшість із них 

займається іншими управлінськими завданнями, керує іншою сферою 

суспільних відносин. При цьому управління іншою групою суспільних 

відносин обумовлює і виконання окремих завдань, які стосуються 

безпосередньо обігу публічних коштів. Саме в цьому сенсі ми і розглядаємо 

такі органи як учасників фінансових правовідносин з похідними або 

обмеженими повноваженнями. Такими раніше були митні органи, які до 

об’єднання із податковими органами, реалізували свої повноваження 

стосовно дотримання  законності на митному кордоні України. І навіть 

сьогодні, коли Державна фіскальна служба її територіальні органи (до складу 

яких включено й митні органи) є органами доходів і зборів, суб’єктами 

фінансових правовідносин вони виступають виключно у тих випадках, коли 

йдеться про контроль за окремими фінансовими обов’язками (наприклад, 

сплата мита чи податків при перетинанні митного кордону).  
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2.2.4. Зобов’язані суб’єкти фінансових правовідносин та їх 

правовий статус 

Зобов’язана сторона фінансових правовідносин охоплює коло 

учасників, поведінка яких орієнтується переважно (або виключно) на 

виконання тих велінь, які щодо них приймаються власником грошей. Навряд 

чи в цьому випадку ми можемо побудувати таку ж логічно структуровану 

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

правовідносин виконує скерований виключно до нього припис фінансово-

правової норми та не підпорядковується будь-кому з інших представників 

цієї ж зобов’язаної сторони правовідносин. 

Разом із тим певною підпорядкованістю в цій ситуації можуть 

розглядатися відносини представництва у фінансовому праві, коли обов’язки 

однієї зобов’язаної особи переходять до іншої. За такого підходу складно 

безапеляційно говорити про підпорядкованість, яка, скоріше, буде набувати 

певної форми залежності чи обумовленості. У відносинах платник податку – 

податковий агент складно остаточно визначити, хто кому підпорядкований. 

Платник податку може делегувати представнику обов’язок сплачувати 

податки та збори. Але представник при цьому набуває і право контролювати 

надходження такого платника, здійснювати податковий облік. Більш того, 

представник несе відповідальність за точне та своєчасне виконання цих дій. 

Ще більш складними виглядають відносини при делегуванні функцій 

представництва не за договором, а за законом, формування правосуб’єктності 

офіційного представника. 

При принциповому диференціюванні учасників публічно-правових 

відносин на групу владних та групу зобов’язаних учасників відносин, не 

можна виключати і виникнення досить специфічних варіацій, коли класичні  

імперативні публічно-правові відносини (наприклад податкові) будуть 

вимагати застосування дещо трансформованих, але все ж таки форм угод. 

Безсумнівно, угоди будуть нагадувати загальноприйняті конструкції 



238 
 

диспозитивного регулювання лише за формою, їх зміст буде деталізувати 

найзручніший засіб публічно-правового регулювання.  

Одним із таких прикладів є застосування в податковому праві  інституту 

податкового представництва, участь податкового агента у виконанні 

податкового обов’язку. При цьому не виключається, що домовленість між 

платником та особою, яка за рахунок його коштів буде виконувати його 

податковий обов’язок (податковий агент) досягається на підставах угоди. Але 

це угода, яка має похідний характер від імперативного припису – обов’язку 

сплатити податок. Вона виражає найбільш зручну форму реалізації 

імперативного веління. Тому, на наш погляд, у цій ситуації помилково 

визначати втручання приватного в публічно-правове, а логічніше аналізувати 

реалізацію імперативного наказу шляхом використання диспозитивної форми 

(договору), яка трансформувалася та набула рис публічно-правової 

конструкції.  

У цілому ж (знов таки в найбільш узагальненому вигляді) підсистема 

зобов’язаних суб’єктів включає безпосередньо не пов’язаних між собою 

юридичних та фізичних осіб. Саме ці учасники найбільш часто виступають 

адресатами, яким скеровується те чи інше веління власника публічних 

фондів.  

Для прикладу звернемося до розгляду таких учасників фінансових 

правовідносин як бюджетні установи. У цьому контексті доцільно говорити 

про участь таких установ у бюджетних відносинах. Поняття «бюджетна 

установа» містить Бюджетний кодекс України – це  органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у 

встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно 

державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є 

неприбутковими (п. 12 ч. 1 ст. 2 ).  На підставі наведеного визначення можна 

виокремити такі ознаки бюджетних установ:  

1) неприбутковість – такі установи здійснюють свою основну 

діяльність не з метою отримання прибутку, а для досягнення певних цілей, 
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які залежать від виду бюджетної установи та її основної діяльності. 

Зазначимо, що чинне законодавство не містить визначення категорії 

«основна діяльність бюджетних установ», проте деякі науковці пропонують 

розглядати її як діяльність, що передбачена установчими документами 

відповідної бюджетної установи [354, с. 175].1 Таке визначення заслуговує на 

підтримку з огляду на те, що діяльність таких установ залежна від їх профілю 

та виду, а тому буде суттєво різнитися;  

2) визначене «коло суб’єктів», які можуть бути бюджетними 

установами – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

організації, створені вказаними органами; 

 3) утримання за рахунок коштів державного бюджету чи місцевого 

бюджету. Дійсно, бюджетні установи фінансуються за рахунок бюджетних 

коштів. Однак ще одним дохідним джерелом виступають власні надходження 

бюджетних установ, які являють собою кошти, отримані бюджетними 

установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та 

благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку 

продукції чи майна та іншої діяльності (п. 15 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу 

України). Таким чином, йдеться про змішане фінансування останніх ‒ як за 

рахунок коштів бюджету відповідного рівня, так і за рахунок власних 

надходжень. 

Так, до власних надходжень віднесено: а) надходження від плати за 

послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

(плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю; надходження бюджетних установ від додаткової 

(господарської) діяльності;  плата за оренду майна бюджетних установ; 

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 

майна (крім нерухомого майна)); б) інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що 

                                                           
1 [354] Токарєва К. О. Структура бюджету: фінансово-правовий аналіз : дис….канд. юрид. наук: 12.00.07 / К. 

О. Токарєва. – Харків, 2016. – С. 175. 
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отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та 

від інших бюджетних установ для виконання відповідних цільових заходів; 

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від 

розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих 

за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне 

право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, 

наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок 

коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для 

розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що 

надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти і 

т. д) [37].1 Названі доходи бюджетних установ включаються до спеціального 

фонду бюджету. 

Підкреслимо, що законодавчо закріплений не лише склад власних 

надходжень бюджетних установ, але й напрями використання таких коштів. 

Так, зі змісту ст. 13 Бюджетного кодексу України робимо висновок щодо 

існування чітко визначених напрямів фінансування: покриття витрат, 

пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю; організація додаткової 

(господарської) діяльності бюджетних установ; утримання, облаштування, 

ремонт та придбання майна бюджетних установ; ремонт, модернізацію чи 

придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття 

витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і 

брухту на приймальні пункти; організацію основної діяльності бюджетних 

установ та ін. При цьому кожна із вказаних галузей може фінансуватися 

лише за рахунок конкретного виду власних надходжень бюджетних установ. 

На нашу думку, така ретельна деталізація переліку власних дохідних 

джерел бюджетних установ є може оцінюватися як позитивно, так і 

негативно. Так, такий підхід забезпечує цільове використання коштів і 

                                                           
1 [37] Див: ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. 

– Ст. 572 
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прозорість правового регулювання відносин, пов’язаних з акумулюванням 

коштів відповідних суб’єктів фінансових правовідносин на рахунках. На 

переконання Л. М. Чуприни, суворий порядок використання бюджетними 

установами коштів «обумовлений методом правового регулювання і 

визнається гарантією стабільного функціонування органів держави та 

здійснення бюджетними установами їх функцій» [400, с. 60, 61] 1. З одного 

боку, це, дійсно, так. Імперативний метод регулювання фінансових 

правовідносин передбачає використання владних приписів й мінімізацію 

волевиявлення відповідних суб’єктів правовідносин.  

У той же час навіть з урахуванням підвищеної імперативності у 

фінансових правовідносинах навряд чи доцільна така надмірна деталізація 

визначення напрямів використання власних надходжень бюджетних установ 

у Бюджетному кодексі України. Як вбачається, це свідчить про надмірну 

централізацію у таких відносинах. У сучасних умовах, коли основним 

напрямком реформування бюджетних відносин визначено проведення 

бюджетної децентралізації, видається доцільним дозволити бюджетним 

установам використовувати власні надходження на власний розсуд.  

З цього приводу слушно міркує К. О. Токарєва, вказуючи: «на відміну 

від тих коштів, які бюджетним установам надходять із загального фонду, 

кошти спеціального фонду кожна конкретна бюджетна установа «заробляє» 

самостійно. Саме в цьому і полягає відмінність коштів спеціального фонду 

від тих коштів, які акумулюються у загальному фонді… Власні надходження 

у кошторисі доходів і видатків окремих установ становлять значну їх 

складову» [354, с. 176] .2 Вчена пропонує надати бюджетним установам 

право використовувати зароблені кошти на власний розсуд у межах основної 

діяльності з урахуванням специфіки правового режиму використання 

                                                           
1 [400]Чуприна Л.М. Правовий статус бюджетної установи як суб'єкта фінансових правовідносин :  дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. М. Чуприна. – Київ, 2010. – С. 60, 61. 
2 [] Токарєва К. О. Структура бюджету: фінансово-правовий аналіз : дис….канд. юрид. наук: 12.00.07 / К. О. 

Токарєва. – Харків, 2016. – С. 176. 



242 
 

спеціального фонду бюджетної установи [354, с. 176, 177] .1 Таким чином, ми 

також наголошуємо на необхідності внести відповідні зміни до ст. 13 

Бюджетного кодексу України. 

Повертаючись до характеристики бюджетних установ як суб’єктів 

фінансових правовідносин, наведемо міркування Р. І. Фрича, який наголошує 

на «повноцінності» бюджетних установ як учасників фінансових 

правовідносин (наприклад, при отриманні бюджетних асигнувань від 

головних розпорядників бюджетних коштів) [374, с. 30, 31] .2 З цього 

приводу позначимо декілька моментів. По-перше, залишається нез’ясованим, 

на підставі яких критеріїв та аргументів автор робить висновок щодо 

«повноцінності» відповідних суб’єктів правовідносин. Окрім того, 

вбачається, що використання таких оціночних категорій є недоцільним. По-

друге, Р. І. Фрич зазначає, що бюджетні установи можуть бути учасниками 

фінансових правовідносин при отриманні бюджетних асигнувань від 

головних розпорядників бюджетних коштів. Однак відповідні бюджетні 

установи можуть також виступати розпорядниками бюджетних коштів. Так, 

згідно з п. 47 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України, розпорядник 

бюджетних коштів – бюджетна установа в особі її керівника на отримання 

бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових 

витрат за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.  

У ч. 1 ст. 22 Бюджетного кодексу України підкреслено, що для 

здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, 

бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів, які 

поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників 

нижчого рівня (залежно від обсягу наданих прав). При цьому законодавцем 

визначений перелік установ, які можуть бути головними розпорядниками. 

Вказані суб’єкти розподілені на три групи, залежно від того, яким 

                                                           
1 [] Токарєва К. О. Структура бюджету: фінансово-правовий аналіз : дис….канд. юрид. наук: 12.00.07 / К. О. 

Токарєва. – Харків, 2016. – С. 176, 177. 
2 [374] Фрич Р.І. Бюджетні установи як суб’єкти фінансового права України: дис. .. канд. юрид. наук: 

12.00.07 / Р.І. Фріч. – Запоріжжя, 2013. – С. 30, 31. 
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нормативно-правовим актом визначені бюджетні призначення: (1) закон про 

Державний бюджет України ‒ установи, уповноважені забезпечувати 

діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України в особі їх керівників; міністерства, Конституційний Суд України, 

Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди та інші органи, 

безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників, а 

також Національні академії наук України,Національна академія мистецтв 

України, інші установи, уповноважені законом або Кабінетом Міністрів 

України на реалізацію державної політики у відповідній сфері, в особі їх 

керівників; (2) рішення про бюджет Автономної Республіки Крим - 

уповноважені юридичні особи (бюджетні установи), що забезпечують 

діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, а також міністерства та інші органи влади 

Автономної Республіки Крим в особі їх керівників; (3) інші рішення про 

місцеві бюджети – місцеві державні адміністрації, виконавчі органи та 

апарати місцевих рад (секретаріат Київської міської ради), структурні 

підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих 

рад в особі їх керівників. Таким чином, відзначимо можливість певних 

органів мати подвійний статус, одночасно бути бюджетною установою й 

розпорядником бюджетних коштів відповідного рівня. 

У зв’язку з вищевказаним необхідно окреслити правовий статус 

бюджетних установ як суб’єктів фінансових правовідносин. Зазвичай 

правовий статус визначається як сукупність прав та обов’язків (повноважень) 

учасника певних правовідносин [207, с. 95, 98; 326, с. 615].1 Разом із тим 

існують й інші міркування з цього питання. Так, Н. Я. Якимчук, розглядаючи 

правовий статус розпорядників бюджетних коштів, пропонує виділяти такі 

складові їх правового статусу: 1) принципи правового статусу; 2) законні 

інтереси; 3) права; 4) обов'язки; 5) повноваження; 6) правові обмеження; 7) 

                                                           
1 Див. наприклад: [207; 326] Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник /О.Ф. Скакун.- 2-ге видання. - 

К.: Алерта; КНТ ; ЦУЛ, 2007. – С. 615; Панчишин А. В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий 

статус»/ А. В. Панчишин // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 95-98. 
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гарантії; 8) завдання; 9) функції; 10) бюджетна правосуб’єктність; 11) засади 

відповідальності [414, с. 62] .1 Розкриємо деякі з позначених елементів. 

До принципів правового статусу науковець відносить: державну і 

територіальну цілісність, єдність бюджетної системи та єдність будови 

розпорядників бюджетних коштів (РБК); поширення суверенітету держави на 

всю її територію і всіх РБК; верховенство Конституції і законів на всій 

території щодо питання регулювання правового статусу РБК; 

компетентність; відповідальність; рівність; чітке визначення пріоритетного 

джерела бюджетних асигнувань для кожного розпорядника та інші принципи 

[414, с. 55].2 На наш погляд, виокремлення зазначених засад як елемента 

правового статусу розпорядників бюджетних коштів є нелогічним. Деякі з 

них відображають загальні принципи права, наприклад, верховенства права, 

законності, відповідальності, а низка – взагалі не пов’язана із визначенням 

правового статусу (зокрема, поширення суверенітету держави або ж 

державна та територіальна цілісність). 

Наступним елементом правового статусу розпорядників бюджетних 

коштів, на переконання Н. Я. Якимчук, виступають законні інтереси. При 

цьому вчена наголошує на взаємозв’язку права та інтересу, що є цілком 

логічним. Визначення категорії «законний інтерес» не віднайшло закріплення 

в законодавстві. На нашу думку, саме через право відповідного суб’єкта 

якраз і відбувається вираження законного інтересу відповідного суб’єкта. 

Тож не вбачається в цій ситуації достатніх підстав для виділення законних 

інтересів окремим елементом правового статусу суб’єкта фінансових 

правовідносин. 

Викликає певні сумніви розуміння повноважень як самостійної 

складової правового статусу розпорядника бюджетних коштів. Це пов’язано з 

тим, що за загальним правилом повноваження являють собою відповідні 

                                                           
1 [414] .Якимчук Н.Я. Структура правового статусу розпорядників бюджетних коштів / Н. Я. Якимчук // 

Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 1. – С. 62. 
2 [414] Н. Я .Якимчук Структура правового статусу розпорядників бюджетних коштів / Н. Я. Якимчук // 

Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 1. – С. 55. 
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права і обов’язки, надані конкретному суб’єкту[327] .1 Наприклад, у нормах 

Податкового кодексу України для окреслення правового статусу 

законодавець використовує категорії «права та обов’язки», а контролюючих 

органів ‒ «функції, права і обов'язки». У Бюджетному кодексі України не 

використовуються такі поняття, як права, обов’язки, повноваження. 

Враховуючи множинність учасників бюджетного процесу, правовий статус 

кожного з них деталізується окремим нормативно-правовим актом. Ми 

вважаємо, що виділення повноважень (так само, як завдань і функцій) 

окремими складниками правового статусу є недоцільним, зважаючи на те, що 

в їх основу покладено права і обов’язки відповідного суб’єкта. Проте, можна 

розглядати повноваження, компетенцію та функції відповідних учасників 

фінансових правовідносин, у тому числі й розпорядників бюджетних коштів, 

як процесуальну складову реалізації прав і обов’язків, які закріплені у нормах 

матеріального права. 

Стосовно правових обмежень у правовому статусі розпорядників 

бюджетних коштів Н. Я. Якимчук зазначає: «права, які входять до статусу 

юридичної особи та передбачені в її статуті, обмежуються на визначений 

період (бюджетний цикл)» [414, с. 58] .2 Як убачається, в такому контексті 

доцільно вести мову про певні темпоральні, а не лише правові обмеження. 

Так, головні розпорядники бюджетних коштів затверджуються законом про 

Державний бюджет України шляхом встановлення їм бюджетних призначень 

(ч. 3 ст. 22 Бюджетного кодексу України). Такий закон приймається на 

відповідний бюджетний період, що зазвичай становить 1 календарний рік. 

Також відзначимо, що не завжди розпорядники бюджетних коштів 

виступають юридичними особами. Якщо йдеться про головних 

розпорядників бюджетних коштів, то деякі з них (наприклад, 

Конституційний Суд України, Верховний Суд України, інші спеціалізовані 

                                                           
1 [327] Див.:Словник української мови: в 11 т. – Т 6. – С 684  // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://sum.in.ua/s/rozuminnja 
2 [414] Якимчук Н. Я. Структура правового статусу розпорядників бюджетних коштів / Н. Я. Якимчук // 

Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 1. – С. 58. 
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суди, міністерства, органи влади Автономної Республіки Крим та ін.) мають 

особливий, змішаний правовий статус. Зокрема, йдеться про те, що вони не 

підпадають під існуючі організаційно-правові форми господарювання 

(юридичних осіб), хоча мають деякі атрибути, характеристики останніх 

(печатка, відкриті рахунки й т. д.), проте відповідно до положень бюджетного 

законодавства, належать до бюджетних установ. 

Позитивним, на нашу думку, видається акцент Н. Я. Якимчук стосовно 

бюджетної правосуб’єктності бюджетних установ, розпорядників бюджетних 

коштів та інших суб’єктів, який, однак, потребує уточнення: правосуб'єктість 

не є елементом правового статусу, а «передує» йому. При цьому 

правосуб’єктність розглядається як передбачена нормами права здатність 

виступати учасником правовідносин. До структури правосуб’єктності 

відносять: правоздатність, дієздатність та деліктоздатність. Так, Р. І. Фрич, 

досліджуючи правосуб’єктність бюджетних установ, визначає її три ланкову 

структуру: правоздатність – можливість мати права і нести обов'язки; 

дієздатність – здатність особи самостійно або через законних представників 

отримувати здійснювати, змінювати і припиняти фінансові права і обов'язки; 

деліктоздатність – здатність особи самостійно або через законних 

представників отримувати здійснювати, змінювати і припиняти фінансові 

права і обов'язки [375, с. 37-41].1 Такий підхід до структури 

правосуб’єктності є традиційним і підтримується багатьма науковцями. 

Також науковець наголошує саме на існуванні галузевої правосуб’єктності ‒ 

фінансової. Безумовно, залежно від сфери, в якій виникають, змінюються і 

припиняються відповідні правовідносини, останні мають певну специфіку, 

однак зміст правосуб’єктності, на наш погляд, від цього не змінюється. Цим 

лише підкреслюється можливість бути учасником чітко окреслених 

правовідносин. 

                                                           
1 [375] Фрич Р.І. Правосуб'єктність бюджетних установ як суб'єктів фінансового права / Р.І. Фрич // Право та 

державне управління. – 2013. – № 2. – С. 37–41.  
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По-іншому підходить до визначення правосуб’єктності бюджетних 

установ І. А. Сікорська. Вчена зазначає, що правосуб’єктність бюджетних 

установ визначається як їх соціально-юридична властивість, що відображає 

межі наділення останніх суб’єктивними правами та юридичними обов’язками 

[324, с. 133].1 Такий підхід видається логічним, враховуючи те, що 

правоздатність та дієздатність виступають як елементи фінансової 

правосуб’єктності бюджетних установ (здатність мати права і обов’язки та 

набувати їх певними діями).  

Як зазначалось вище, існує певний зв'язок між правосуб’єктністю і 

правовим статусом бюджетних установ. У цьому контексті необхідно 

підкреслити, що правовий статус таких учасників бюджетних правовідносин 

визначається відповідними нормативно-правовими актами або установчими 

документами конкретної бюджетної установи. Правовий статус бюджетних 

установ регламентується на двох рівнях: а) законодавчому; б) локальному. 

Зокрема, законодавчий рівень закріплення передбачає відображення прав та 

обов’язків у нормах Конституції України як Основного закону (ст. 75, 113, 

134, 142 та ін. ) та відповідних законах України (наприклад, про Державний 

бюджет України на відповідний рік), постанови Кабінету Міністрів України, 

накази Міністерства фінансів України й т.д. Локальний рівень закріплення 

передбачає відображення прав і обов’язків (повноважень) бюджетної 

установи у відповідних статутних документах (статутах, положеннях і т.д.).  

Таким чином, як ми продемонстрували, елементами правового статусу 

бюджетних установ як суб'єктів фінансових правовідносин є права та 

обов’язки, встановлені нормами бюджетного законодавства, і реалізуються 

через повноваження, компетенцію та функції таких суб’єктів.  

При цьому перший рівень також має свою структуру. Розглянемо це на 

прикладі вирішення питання щодо того чи є обов’язок  у бюджетної установи 

включати до складу кредиторської заборгованості страхові внески на 

                                                           
1 [324] Сікорська І. А. Правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства: дис… канд. юрид. 

наук: 12.00.07/ І.А. Сікорська. –  Ірпінь, 2004. – С. 133. 
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загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття, вчасно не 

сплачені нею? Визначення обов’язків такого суб’єкта відбувається з 

урахуванням таких положень нормативно-правових актів. Йдеться про: (а) 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності», в якому зобов’язання визначено як 

заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і 

погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення 

ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;  (б) 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», в якому 

вказано, що зобов’язання можуть бути: довгострокові; поточні; забезпечення; 

непередбачені зобов’язання; доходи маиб̆утніх періодів. Поточні 

зобов'язання включають: короткострокові кредити банків; поточну 

кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;  

короткострокові векселі видані; поточну заборгованість за розрахунками з 

бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежів, за розрахунками із 

страхування, за рахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за 

розрахунками із внутрішніх розрахунків; інші поточні зобов’язання [183]1.  

Водночас, обов’язок зі сплати страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття  

встановлено також і законом України «Про загальнообовязкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття ». Згідно із ст.  8  цього закону 

Фонд  загальнообов'язкового державного соціального страхування  України  

на випадокбезробіття створюється для управління страхуванням  на  випадок  

безробіття, провадження збору та  акумуляції страхових внесків, контролю за 

використанням коштів, виплати забезпечення та надання  соціальних послуг,  

здійснення інших функцій згідно із цим Законом і статутом Фонду.   Фонд  є   

цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною   

організацією. Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та  

                                                           
1 [183] Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня  1999 р. //  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/; 
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надання   їм відповідних соціальних послуг Фондом. Кошти  Фонду  не 

включаються до складу Державного бюджету  України [253]1. Таким чином, 

констатуємо, що страхові внески, що установа була зобов’язана сплачувати 

до відповідного позабюджетного фонду включаються до складу 

кредиторської заборгованості.  

У підсумку зазначимо, що специфіка суб’єктного складу фінансових 

правовідносин визначається державною політикою, що передбачає 

посилення (концентрацію, централізацію) або послаблення (децентралізацію) 

державної влади. У цьому контексті позначено на існування двох 

паралельних течій. Перша передбачає централізацію через створення 

відповідних органів і наділення їх широкою компетенцію у сфері публічних 

фінансів. Друга – засвідчує децентралізацію влади держави, що виявляється у 

тому, що певні фінансові правовідносини реалізуються 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 

державу в особі відповідних органів. Таким чином доведено, що держава в 

особі відповідних органів як обов’язковий учасник не присутня у абсолютно 

всіх фінансових правовідносинах (відносини податкового представництва, 

податкового агентства, відносини між розпорядниками бюджетних коштів у 

своєму суб’єктному складі не передбачають обов’язкову участь держави в 

особі відповідних органів ).  

Таким чином, приймаючи за основу загально-теоретичні конструкції 

при характеристиці суб’єктного складу фінансових правовідносин ми 

виходимо з того, що один суб’єкт (а іноді і декілька) протистоїть іншому. 

Відповідно до цього формуються, розподіляються і узгоджуються між ними 

права та обов’язки. З огляду на це нам вбачається логічним співвідношення 

                                                           
1 [253] Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України в 

редакції від 2 березня 2000 р. // [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua 
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як інтересів, так і дій учасників таких відносин саме при використанні 

конструкції «сторона фінансового правовідношення». Подібне протистояння 

призводить до послідовної побудови узгодження інтересів осіб, які 

представляють з одного боку владну сторону, а з іншого боку – осіб, які 

виконують переважно (або виключно) обов’язки. Отже, фінансові 

правовідносини мають дві сторони, кожну із яких представляє низка 

суб’єктів. При цьому сторона цих відносин представлена певною сукупністю 

суб’єктів, які також утворюють іноді певну ієрархічну (підпорядковану) 

структуру. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2  

 

У перебігу здійснення дослідження питань, що увійшли до розділу 2 

дисертаційного дослідження, було зроблено наступні висновки: 

З огляду на особливості й різноманітність фінансових правовідносин 

логічно їх об’єктом вважати те, на що спрямовано суб'єктивні права й 

обов'язки суб'єктів відносин і що відбивається у поведінці останніх. Це 

можуть бути речі (матеріальні блага) і поведінка суб’єктів. Зважаючи на 

єдність галузі фінансового права, що становить собою сукупність правових 

норм, що регулюють відносини стосовно мобілізації, розподілу і 

використання коштів публічних фондів, можна говорити про виокремлення 

загального об’єкта фінансових правовідносин. Ним можуть бути публічні 

фонди. Однак, такий підхід треба вважати теоретичною абстракцією, 

оскільки предмет фінансового права є різноманітним і багатим, що 

обумовлює видову диференціацію фінансових правовідносин. Виокремлення 

видів об’єктів залежить від побудови системи фінансового права, зумовленої 

структурою фінансової системи. 

При реализации фінансових правовідносин формуються публічні 

грошові фонди, кошти яких виступають підґрунтям здійснення будь-якої 
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функції держави, реалізації завдань територіальних громад. Саме через такий 

механізм об’єктивна реальність відображається в нормах фінансового права, 

які формуються в певні угрупування на підставі волі владного суб’єкта. У 

підсумку, фінанси, що становлять економічні відносини стосовно розподілу 

та перерозподілу вартості валового суспільного продукту, частини 

національного доходу, руху грошей і інших фінансових інструментів, 

набувають правової характеристики, стають фінансовими правовідносинами. 

Таким чином, виокремлюються найбільш можливі на сучасному етапі 

суспільні відносини, які об’єктивно вимагають державних гарантій та 

забезпечення. 

Інтерес має велике значення у контексті визначення об’єкта фінансових 

правовідносин, оскільки у такому разі саме інтерес вказує на певне явище 

(об’єкт матеріального миру – речі, матеріальні блага та ін.), стосовно якого 

суб’єкти беруть участь у фінансових правовідносинах. Більше того, інтерес 

має вирішальне значення не лише у контексті визначення об’єкта фінансових 

правовідносин, а й щодо окреслення змісту праовідносин, тобто прав і 

обов’язків суб’єктів. Отже, як об’єкт, так і зміст фінансових правовідносин 

детерміновано відповідними інтересами. 

Правове регулювання фінансових відносин націлене на досягнення 

завдань, які держава ставить на конкретному етапі державотворення. При 

цьому у кожній галузі права можна виявити якусь домінанту, обумовлену 

характером інтересів. Наприклад, для фінансового права важлива ефективна 

реалізація суб'єктами в першу чергу фіскальної функції. Формування 

державної казни обумовлює висування на перший план публічної мети. 

Залежно від цієї мети суб’єкти фінансового права (як владні, так і 

зобов’язані) набувають відповідних прав і обов’язків. 

Необхідність визначення правового режиму об’єкта фінансових 

правовідносин обумовлена їх (об’єктів) різноманіттям. Так, гроші, цінні 

папери, певні фінансові інструменти, майно, документи, кошториси інші  

матеріальні блага, можуть бути об’єктом (предметом) різних видів 
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правовідносин. При цьому саме правовий режим кожного конкретного 

об’єкта (предмета) дозволить їх відмежувати і надасть певної специфіки 

відповідно до застосованого методу правового регулювання. Як приклад тут 

доречно навести гроші, цінні папери, валюту як об’єкт правовідносин. 

Залежно від правового режиму вони набувають своєї специфіки стосовно 

окремихгалузевих  видів правовідносин (фінансових, цивільних).  

Публічні фонди коштів створюються державою або територіальною 

громадою і мають на меті досягнення публічних інтересів. Вони 

представлені, перш за все, коштами державного і місцевих бюджетів та 

державних і місцевих позабюджетних фондів. При цьому до такого типу 

фондів доцільно відносити і фонди коштів суб’єктів, які утворені виключно 

для здійснення спеціальної діяльності (Національного банку України, фонди 

державних унітарних підприємств та установ). Фонди органів місцевого 

самоврядування охоплюють кошти: (а) місцевих бюджетів; (б) 

позабюджетних фондів  органів місцевого самоврядування; (в) комунальних 

банків та підприємств і установ, які існують на комунальній формі власності. 

Консолідовані фонди коштів передбачають участь в акумуляції грошових 

коштів держави, територіальних громад, інших суб’єктів, які реалізують пуб-

лічні інтереси в фінансовій діяльності. 

Публічні фонди передбачають акумулювання, концентрацію певних 

грошових коштів у відповідного суб’єкта і мають цільове призначення. Їх 

можна класифікувати за різними підставами, що дає можливість виокремити 

державні й місцеві, бюджетні й позабюджетні, цільові й нецільові фонди. Для 

досягнення цілей, визначених у Стратегії сталого розвитку “Україна—2020”, 

необхідно створити ряд фондів цільового призначення. Так, прямування 

шляхом вектору розвитку об’єктивно вимагає створення інноваційного 

фонду; вектором безпеки – фонду національної безпеки, екологічного і 

медичного фондів; вектором відповідальності – фонду підтримки науки, 

культури, спорту тощо.  
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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 ряд суб’єктів. Відповідно до цього формуються, розподіляються 

й узгоджуються між ними права й обов’язки. Сторони розглядуваних 

відносин представлені, як правило, неоднорідними суб’єктами, вони також 

можуть утворювати певну (іноді підпорядковану) структуру.  

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.  

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.  

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).  При цьому учасники, які представляють владну сторону 
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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. В її складі можна виділити 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). 

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. В такому 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. 
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РОЗДІЛ 3.  

ПІДСТАВИ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

3.1. Виникнення, зміна і припинення фінансових правовідносин: 

загальні підходи 

3.1.1. Нормативні передумови фінансово-правового регулювання 

Природа фінансового правовідношення визначається низкою вихідних 

засад. Безумовно, при цьому ми виходимо із загальних конструкцій, які 

пропонуються представниками теорії держави та права і намагаємося 

дослідити специфіку саме фінансово – правового регулювання, акцентуючи 

увагу на об’єкті, суб’єктах та змісті фінансового правовідношення. 

Г.Ф. Шершеневич підкреслював, що серед усього різноманіття суспільних 

відносин об’єктивно виділяються відношення, яке може прийняти 

юридичний характер, коли йдеться про акти поведінки та інші відносини, які 

стосуються почуттів, думок, а не виражають їх дій [404, с. 168] .1 Тобто, 

правовідносини передбачають такі акти поведінки, що мають відповідне 

правове оформлення та опосередковують відповідні правові наслідки.  

Аксіомою є твердження, що фінансові правовідносини, як і будь-які 

інші правовідносини, виникають, змінюються і припиняються на підставі 

норм права. Такими є норми фінансового права, що закріплюють ту модель 

поведінки для сторін правовідносин, що буде згодом реалізована у 

фінансових правовідносинах. Р.Й. Халфіна писала, що «правовідносини 

являють собою результат дії правової норми» [377, с. 55]  2. Отже, фінансові 

правовідносини виступають результатом дії фінансово-правових норм, які 

передбачають умови їх виникнення, зміни і припинення. Держава з огляду на 

важливість цих відносин регулює їх шляхом видання саме закону – акта, що 

має найвищу юридичну силу, значить, зміна і припинення їх повинні 

                                                           
1 [404] Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие: в 2т / Г.Ф. Шершеневич. –Москва, 1995. –

Т.2. – С.168. 
2 [377] Халфина Р.О. Обще учение о правоотношении / Р.О. Халфина. – Москва: Юрид. лит., 1974. – С. 55. 
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здійснюватися тільки таким актом. Так, ч. 2 ст. 92 Конституції України 

закріплено, що виключно законами України встановлюються: Державний 

бюджет і бюджетна система України; система оподаткування, податки і 

збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, 

кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також 

статус іноземних валют на території України; порядок утворення і погашення 

державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу 

державних цінних паперів, їх види і типи; і т.д. [129] . 1  

У той же час, фінансово-правові норми об’єктивуються не лише в 

законах. Вчені справедливо вказують, що регулювання фінансових відносин 

здійснюється багатьма видами нормативно-правових актів, які мають різну 

юридичну силу: законами, указами Президента України, постановами й 

декретами Кабінету Міністрів України, наказами й інструкціями інших 

органів державної влади й місцевого самоврядування, що становлять собою 

певну систему. Втім, незважаючи на те, що зовнішня форма вираження й 

конституювання норми фінансового права повинна бути заздалегідь 

визначена [75, с. 85; 95, с. 23] 2, у нашій державі ще й дотепер на 

законодавчому рівні не встановлено чіткої системи та ієрархічної 

супідрядності нормативно-правових актів. Проект закону «Про нормативно-

правові акти», метою якого має стати створення ефективної системи 

законодавства шляхом встановлення єдиних загальнообов’язкових вимог до 

розроблення та прийняття нормативно-правових актів, сприяння 

упорядкуванню та підвищенню якості нормотворчої діяльності, стабілізації 

та систематизації законодавства,  було розроблено не одноразово. Однак такі 

проекти де й дотепер знаходяться на розгляді у Верховній Раді України 

[261] 3. 

Значення нормативно-правових актів у регулюванні й динаміці 

                                                           
1 [129] Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
2 [75; 95] Дмитрик О.О. Джерела фінансового  права: монографія / О.О. Дмитрик. – Харків: Віровець, 

Апостроф, 2010. – С. 85, Зивс Л.С. Источники права: монография / Л.С.Зивс. – Москва: Наука, 1981. – С. 23. 
3[261]  Про нормативно-правові акти: проект Закону України  від 1 грудня 2010 р. № 7409 [Електронний 

ресурс]. –  Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=39123 
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фінансових відносин є очевидним. Необхідність їх використання правники 

обґрунтовують низкою обставин [75, с. 85, 86; 190, с. 83]1. До їх кола можна 

віднести такі. По-перше, за допомогою видання нормативно-правових актів, 

що є нормативною передумовою динаміки фінансових правовідносин, можна 

забезпечити як досягнення балансу публічного і приватного інтересів, так і 

вирішити координаційні питання. Так, приймаючи їх, державні органи мають 

набагато більшу координаційну потребу, ніж усі інші нормотворчі інститути, 

для виявлення і віддзеркалення у праві не тільки групових, масових, 

індивідуальних, а й загальних, публічних інтересів. По-друге, саме через 

прийняття таких правових актів досягається найточніше і повніше вираження 

фінансово-правових норм. Це надає можливість забезпечити єдину 

фінансово-правову політику, не допускаючи довільної інтерпретації й 

застосування таких норм. По-третє, в умовах активізації реформування всіх 

сфер життєдіяльності країни, саме нормативно-правові акти понад усе 

пристосовані до постійного оновлення. Вони передбачають гнучкість і 

оперативність при виникненні потреби у зміні їх норм, що дозволяє швидко 

реагувати на соціальні, економічні й політичні трансформаційні процеси. По-

четверте, нормативно-правовий акт завдяки своїй чіткості й визначеності 

більш доцільний в «обігу», на нього зручно посилатися при вирішенні 

конкретних справ, внесенні необхідних корективів, контролю за його 

виконанням.  

Таким чином констатуємо, що нормативний правовий акт є 

обов’язковою передумовою для динаміки фінансових правовідносин. Він є 

універсальним, розрахованим на регулювання різних фінансових відносин, 

незалежно від часу, місця їх виникнення, складу осіб, що беруть участь у 

них. Ним встановлюються єдині правила поведінки для всіх учасників 

правовідносин у сферах мобілізації, розподілу і витрачання коштів публічних 

фондів. Нормативні правові акти приймаються уповноваженим органом 

                                                           
1 [75; 190] Николюк Д.А. Формальні джерела права / Д.А. Николюк // Держава і право: зб. наук. пр. – Вип. 34. – С. 

83. Дмитрик О.О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи розвитк:  монографія / 

О.О. Дмитрик. – Харків: Віровець А.П. Апостроф, 2010. – С. 85, 86. 
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держави, виконання їх приписів забезпечується й охороняються примусовою 

силою держави. Отже, саме нормативно-правовий акт дозволяє здійснювати 

ефективне фінансово-правове регулювання, найповніше забезпечувати 

втілення та реалізацію публічних інтересів. 

Зазвичай, вивчаючи проблеми правового регулювання фінансових 

відносин, дослідники зосереджують увагу на такі питання, як джерела 

фінансового права, фінансове законодавство, поняття і значення нормативно-

правових актів тощо [75, с. 17, 29, 77] 1. Це не дивно, оскільки дискусія 

навколо названих понять «не є випадковою і пов’язана з пошуком нової 

методології дослідження теоретичних питань функціонування та розвитку 

фінансового права, їх вирішенням, передусім, у законодавчому процесі з 

метою запровадження ефективної за змістом, формою і методами моделі 

правового регулювання відносин у сфері публічної фінансової діяльності» 

[80, с. 1] 2. Дійсно, належне забезпечення виконання державою і 

територіальними громадами своїх завдань і функцій визначається не 

кількістю прийнятих законів і підзаконних нормативно-правових актів, 

скільки їх якістю і здатністю забезпечити їх дотримання.  

Так, ведеться дискусія стосовно  того, що собою становить фінансове 

законодавство, які види нормативно-правових актів мають бути охоплені 

поняттям «фінансове законодавство». Система фінансового законодавства на 

сьогодні будується таким чином, що до неї включено акти, що мають 

інституційну або підгалузеву характеристику (Податковий кодекс України, 

Бюджетний кодекс України, Декрет кабінету Міністрів України «Про 

систему валютного регулювання і валютного контролю» [37; 228; 269]3), так і 

ті, що мають комплексне значення щодо регулювання руху публічних 

фінансів і стосуються низки фінансово-правових інститутів. З огляду на це, в 

                                                           
1 [75] Дмитрик О.О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи розвитк:  монографія / 

О.О. Дмитрик. – Харків: Віровець А.П. Апостроф, 2010. – С. 17, 29, 77 та ін. 
2 [80] Дорошенко Д.П. Система фінансового законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.07 / Д. П.Дорошенко. – Київ, 2014. – С. 1. 
3 [37; 228269] Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, Декрет кабінету Міністрів України 

«Про систему валютного регулювання і валютного контролю» 
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умовах перманентного реформування фінансової системи держави необхідне 

удосконалення й узгодження сукупності нормативно-правових актів, які 

регулюють рух публічних коштів.  

Окрім того, актуалізуються проблеми визначення повноважень 

відповідних державних органів  і органів місцевого самоврядування стосовно 

видання певних фінансових нормативно-правових актів. До того ж певні 

суперечки виникають й щодо змісту інституційних різновидів фінансових 

нормативно-правових актів. 

В контексті розвитку нормативно-правових передумов динаміки 

фінансових правовідносин особливої актуальності набуває проблема, 

пов’язана із оперативністю реагування законодавця на виникнення нових 

умов, а отже й правовідносин у сфері фінансів, необхідністю пошуку і 

впровадження нових форм і методів адаптації чинного фінансового 

законодавства відповідно до мінливих умов економічного та правового 

середовища з метою досягнення оптимального результату у всіх сферах 

життєдіяльності країни. Це не випадково, оскільки сьогодні однією із 

визначальних характерних рис національної економіки є глобалізація, що 

обумовлює необхідність інтеграції світового господарства в єдиний 

економічний простір.  

У Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженій указом 

Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 зазначено: вектор розвитку 

– це забезпечення сталого розвитку держави, проведення структурних 

реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя. Україна має стати 

державою з сильною економікою та з передовими інноваціями. Для цього, 

передусім, необхідно відновити макроекономічну стабільність, забезпечити 

стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити 

сприятливі умови для ведення господарської діяльності та прозору податкову 

систему [343] 1. Цілком підтримуємо необхідність та своєчасність проведення 

                                                           
1[343]  Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: затв. указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 

5/2015 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
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такого реформування. Створити державу з передовими інноваціями можливо 

виключно на міцному підґрунті, що передбачає стабільність, визначеність, 

прозорість  у сфері оподаткування, ефективне і раціональне використання 

коштів відповідних бюджетів, логічне і раціональне визначення повноважень 

органів, що провадять публічну фінансову діяльність. У той же час, чи 

реалізуються позначені вектори розвитку на практиці, чи можна сьогодні 

фінансове законодавство вважати таким, що є визначеним, стабільним, 

ефективним? Це риторичні питання. Відповідь на них скоріш негативна, ніж 

позитивна. Звернемо увагу на декілька питань, які на наш погляд, є 

актуальними і такими, що вже багато років не знаходять належного правого 

визначення.  

Як вбачається, особливої значущості у цьому контексті набуває 

стабільність. І передусім, стабільність  податкового закону,  «відповідно до 

якої правовий акт характеризується соціальною обумовленістю; стійкою 

ефективністю регулювання відносин, що проявляється у достатньому або 

задовільному вирішенні завдань, які стояли при розробці закону; відсутністю 

суперечностей, що можуть призвести до відміни або часткової зміни акта; 

сукупністю суттєвих властивостей, що відбивають достатні якості закону та 

які зумовлюють його здатність задовольняти потреби суспільства, завдяки 

високої якості, рівню техніки розробки та мови закону» [131, с. 59, 60]1. Так, 

у ст. 4 Податкового кодексу України закріплено такий принцип податкового 

законодавства як стабільність. Він означає, що зміни до будь-яких елементів 

податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку 

нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. 

Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися 

протягом бюджетного року . У той же час логічно виникає питання: коли цей 

принцип перестане бути декларативним. Із року в рік зміни до податкового 

законодавства вносяться з порушенням цієї засади. Навіть тоді, коли було  

                                                           
1  [131] Концепция стабильности закона (серия «Конфликт закона и общества») / отв. ред. В.П.Казимирчук. – 

Москва: Проспект, 2000. – С. 59, 60. 
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проголошено у Стратегії необхідність і першочерговість проведення 

податкової реформи, станом на кінець листопада 2015 р. Кабінетом міністрів 

України не було подано до Верховної Ради України та не доведено до 

платників податків ті зміни до Податкового кодексу України, що мали 

корелюватися з «головним бюджетним законом» держави на наступний рік.   

У цьому контексті зазначимо, що стабільність і динамічність тісно 

пов’язані. Однак, динамічність фінансового законодавства необхідно 

відрізняти від його нестабільності. Перша пов'язана з пристосуванням 

законодавства до змінюваної соціальної практики, сприяє його 

удосконаленню, є ознакою високої правової культури, а друга, навпаки, не 

поліпшує формальних і змістовних якостей законодавства, свідчить про брак 

правової культури. Стабільність є передумовою динамічності фінансового 

законодавства, оскільки створює умови для пізнання права, яке в ньому 

виражене, дозволяє краще виявити його недоліки, недосконалості, осмислити 

й узагальнити їх, і таким чином, сформувати базу для нових реформ [80, с. 

57] 1. 

Аналізуючи Стратегію, можна констатувати, що в напрямку 

позначеного вектору передбачається реалізація, серед інших, таких реформ, 

як: дерегуляція та розвиток підприємництва; програма розвитку малого та 

середнього бізнесу; податкова реформа; реформа державного фінансового 

контролю та бюджетних відносин  [343] 2. Знов-таки, позитивно оцінюючи 

той факт,  що одними із першочергових реформ названо дерегуляцію та 

розвиток підприємництва і податкову реформу, зазначимо, що на сьогодні 

суб’єктами законодавчої ініціативи не представлено програм такого 

реформування і, що край важливо, логічних, взаємопов’язаних, доцільних 

змін до чинного податкового законодавства. Єдиним документом, що може 

претендувати на презентацію його як такого, що запроваджує проведення 

                                                           
1 [80] Дорошенко Д.П. Система фінансового законодавства України : дис. … канд. юрид. наук., спец. 

12.00.07 / Д.П. Дорошенко. – Ірпінь, 2013. – С. 57. 
2 [343] Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: затв. указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 

5/2015 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
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дійсно податкової реформи (та й то тому, що іншого немає), можна назвати 

проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

податкової лібералізації», розроблений групою народних депутатів та 

зареєстрований у Верховній Раді України 26 жовтня 2015 року, а згодом 

прийнятий Верховною Радою України [246]1.  

Зрозуміло, що проведення зазначених реформ є вкрай важливим для 

нашої держави. Більше того, ці два напрями мають бути реалізовані 

одночасно, єдиним комплексом. Що стосується  дерегуляції та розвитку 

підприємництва, то Стратегією проголошено, що метою тут має бути 

створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і 

середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної 

торгівлі та підвищення ефективності ринку праці. Метою податкової 

реформи, то її метою названо побудову податкової системи, яка є простою, 

економічно справедливою, з мінімальними затратами часу на розрахунок і 

сплату податків, створює необхідні умови для сталого розвитку національної 

економіки, забезпечує достатнє наповнення Державного бюджету України і 

місцевих бюджетів. Головними напрямами реформи вказано перехід від 

наглядово-каральної функції фіскальних органів до обслуговуючої, що 

допомагає у нарахуванні та проведенні сплати податків, а не має на меті 

наповнення бюджету за рахунок фінансових санкцій та переплат; зменшення 

кількості податків, їх розміру та спрощення порядку розрахунку і сплати; 

впровадження електронних сервісів для платників податків; зменшення 

податкового навантаження на заробітну плату з метою її детінізації; 

удосконалення законодавства України, спрямованого на посилення боротьби 

зі схемами ухиляння від сплати податків як юридичними, так і фізичними 

особами, зокрема удосконалення адміністрування податку на додану 

вартість, формування системи податкового контролю залежно від ступеня 

ризику в діяльності платників податків, забезпечення відкритості доступу до 

                                                           
1 [246] Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації Проект Закону // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56874 
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інформації про сплату податків, удосконалення законодавства з питань 

трансфертного ціноутворення, впровадження контролю за видатками 

фізичних осіб. Сподіваємося, що все позначене буде реально впроваджено, 

принаймні, до 2020 року і Україна стане державою з сильною економікою та 

передовими інноваціями .  

Показовим у наведеному аспекті є приклад стосовно окреслення змісту 

закону про державний бюджет України. Розглянемо його детальніше. 

Позначене питання набуває особливої актуальності і з огляду на положення 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», якою передбачено, поміж 

іншим, і реформування бюджетних відносин. Регулювання останніх 

здійснюється у тому числі й щорічними законами про державний бюджет 

України. Закон про державний бюджет України – це один із найважливіших 

законів, що кожного року приймається Верховною Радою України. За своїм 

змістом він суттєво різниться від інших нормативно-правових актів такого 

роду [49, , с. 273-283]1. Відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу 

України ‒ це закон, який затверджує Державний бюджет України та містить 

положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного 

періоду.  У той же час у Бюджетному кодексі України не дається визначення 

поняття «Державний бюджет». Окрім того, наразі немає чіткої відповіді на 

питання, які саме положення мають вважатися такими, що забезпечують його 

виконання, адже у ст. 40 названого кодифікованого акта надається не 

вичерпний перелік тих положень, що визначаються Законом про Державний 

бюджет України. Не додають визначеності у цьому питанні й  Рішення 

Конституційного Суду України, в яких висловлені правові позицій стосовно 

предмета закону про державний бюджет2 [299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 

                                                           
1 [49] Воронова Л. К. Закон о государственном бюджете Украины / Л. К. Воронова // Очерки финансово-

правовой науки современности: монография. – Москва - Харьков: Право, 2011. –  С. 273-283. 
2 [299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306] Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень статей 44, 47, 78, 80 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” та 

конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень частин другої, третьої, четвертої статті 78 Закону України “Про Державний 

бюджет України на 2004 рік” (справа про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій) від 1 

груд. 2004 р., № 20-рп/2004 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 50 – Ст. 3289. Рішення Конституційного Суду 



264 
 

306]. Як вказують науковці, Конституція України «не містить достатньо 

чіткого нормативного матеріалу, який би в системі дав можливість закріпити 

за законом про Державний бюджет України лише встановлення доходів і 

видатків, і встановити недопустимість включення в нього норм, що є 

предметом інших законів України. Ст. 95 Конституції України, згідно з якою 

виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які 

видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове їх 

спрямування, на яку в основному посилається Конституційний Суд України у 

своїх рішеннях, не дає цілісного уявлення про предмет цього закону. А лише 

                                                                                                                                                                                           
України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) положень ст. 29, 36, частини другої ст. 56, ч. 2 ст. 62, ч. 1 ст. 66, п. 

7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 ст. 71, ст. 98, 101, 103, 111 Закону України „Про Державний 

бюджет України на 2007 рік” (справа про соціальні гарантії громадян) від 9 лип. 2007 р., № 6-рп/2007 // 

Офіц. вісн. України. – 2004. – № 52 – Ст. 2132. Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень частин третьої, четвертої статті 59 Закону України “Про Державний бюджет 

України на 2003 рік” (справа про соціальний захист військовослужбовців та працівників правоохоронних 

органів) від 17 берез. 2004 р., № 7-рп/2004 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 12 – Ст. 763. Рішення 

Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 55 народних депутатів України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 58, 60 Закону України “Про 

Державний бюджет України на 2001 рік” та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 8, 9 частини першої статті 58 Закону України “Про 

Державний бюджет України на 2001 рік” і підпункту 1 пункту 1 Закону України “Про деякі заходи щодо 

економії бюджетних коштів” (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій) від 20 берез. 2002 р., № 5-рп/2002 

// Офіц. вісн. України. – 2002. – № 2. – Ст. 10. Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень статті 65 розділу І, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу ІІ, пункту 3 розділу 

ІІІ Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України“ і 101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень статті 67 розділу І, пунктів 1–4, 6–22, 24–100 розділу ІІ Закону України „Про 

Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ (справа 

щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України) від 22 трав. 2008 р., № 10-рп/2008 // Офіц. 

вісн. України. – 2008. – № 38 – Ст. 1272. Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень статті 65 розділу І, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу ІІ, пункту 3 розділу 

ІІІ Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України“ і 101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень статті 67 розділу І, пунктів 1–4, 6–22, 24–100 розділу ІІ Закону України „Про 

Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ (справа 

щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України) від 22 трав. 2008 р., № 10-рп/2008 // Офіц. 

вісн. України. – 2008. – № 38 – Ст. 1272. Рішення у справі за конституційним поданням правління 

Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої 

статті 95,частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 

129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини 

першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими 

положеннями Конституції України від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012  // Електронний ресурс. – Режим 

доступу. - http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=6955. Рішення у справі за конституційними 

поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних депутатів України і 56 народних депутатів України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII „Прикінцеві положення“ 

Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік“  від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011  // 

Електронний ресурс. – Режим доступу. - http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=6955. 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=6955
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містить вимогу щодо обов’язковості включення всіх видатків до закону про 

Державний бюджет України (закріплює принцип повноти Державного 

бюджету України) і не більше [386, с. 98]1. 

Питання, пов’язані із визначенням правової природи Закону про 

Державний бюджет та його предмету були у колі зору таких вчених-

фінансистів, як Л.К. Воронова, І.Б. Заверуха, О.Б. Заверуха, С.Т. 

Кадькаленко, О.А. Музика-Стефанчук, А.А. Нечай, М.І. Піскотін, 

І.М. Ющенко та ін. У той же час відсутність однозначного підходу стосовно 

позначеної тематики вказує на необхідність подальшої її розробки.  

Позначимо, що до вирішення питання, пов’язаного із можливістю скасування 

положень чинного законодавства Законом про Державний бюджет на 

відповідний рік, із перспективою надання Кабінету Міністрів України 

повноважень стосовно визначення розміру фінансування певних видатків в 

державі, а отже із окресленням кола тих положень, що має містити Закон про 

Державний бюджет, долучався Конституційний Суд України неодноразово. 

У той же час, зважаючи на те, що чітка, виразна правова позиція Суду так і 

не була сформована, підходи Суду змінювалися, останніми роками 

спостерігається наявність доволі хибної практики законодавця, що порушує 

конституційні положення. Проведемо ретроспективний аналіз і наведемо 

конкретні приклади.  

Так, у  2002 р. у рішенні № 5-рп/2002 Конституційним Судом України 

було зазначено, що:  

по-перше, оскільки частина третя статті 46 Конституції України 

проголошує, що “пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є 

основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий 

від прожиткового мінімуму, встановленого законом”, то зупинення на 2001 

рік пільг, компенсацій і гарантій, передбачених чинним законодавством, 

                                                           
1

 [386] Худик А.М. Конституційна природа Закону про Державний бюджет України / Худик А.М. // 

Електронний ресурс. – Режим доступу. - 

http://www.caflawdep.chnu.edu.ua/professors/files/publications/pdf/andriy_hudyk/st/8.Hudyk_2011.pdf  

http://www.caflawdep.chnu.edu.ua/professors/files/publications/pdf/andriy_hudyk/st/8.Hudyk_2011.pdf
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призвело до порушення конституційних прав значної кількості громадян 

України (абзац 1 пункту 2 мотивувальної частини); 

по-друге, зупинення пільг, компенсацій і гарантій, які фінансуються із 

бюджетів усіх рівнів, насамперед для тих категорій громадян, пенсії, 

заробітні плати яких (з урахуванням інших джерел доходів) є нижчими від 

визначених законом чи від прожиткового мінімуму, встановленого законом, 

порушує  вимоги частини четвертої статті 43, частини третьої статті 46 та 

статті 48 Конституції України. Конституція проголосила Україну 

соціальною, правовою державою, в якій людина, її життя і здоров'я 

визнаються найвищою соціальною цінністю, а права людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Тому утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави(абзац 7 

пункту 2 мотивувальної частини); 

по-третє, предметом регулювання закону про Держбюджет України є 

встановлення доходів та видатків на загальносуспільні потреби. Такий закон 

є правовим актом, зміст якого чітко зумовлений поняттям бюджету як плану 

формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і 

функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування 

протягом бюджетного періоду. В ньому затверджені повноваження органів 

державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України 

протягом бюджетного періоду. При цьому положення щодо заборони 

законом про Держбюджет України вносити зміни до чинного законодавства 

означає і неможливість зупинення дії чинних законів в частині встановлених 

ними пільг, компенсацій і гарантій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів 

(абзац 1 і 2 пункту 6 мотивувальної частини). 

У підсумку Суд вирішив визнати такими, що не відповідають 

Конституції України положення статті 58 Закону України “Про Державний 

бюджет України на 2001 рік” щодо зупинення дії положень законодавчих 

актів України в частині надання пільг, компенсацій і гарантій, які 
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фінансуються з бюджетів усіх рівнів, та положення статті 60 цього Закону в 

частині зупинення дії окремих положень Закону України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи", визначених статтею 24 Закону України "Про Державний 

бюджет України на 1999 рік"(п. 1 резолютивної частини)  [304 ]1. Однак Суд 

не вказав, що названі положення в принципі не можуть бути такими, що 

містяться у Законі про Державний бюджет. 

З огляду на те, що принциповий підхід стосовно позначеної проблеми 

не було висловлено, на розгляд у Конституційний Суд України було 

спрямовано інші конституційні подання схожого змісту. Зокрема, 

квінтесенцією розгляду одного стало Рішення Суду від 17 березня 2004 р., № 

7-рп/2004, в пункті 1 резулятивної частини якого вказано про визнання 

неконституційними положення частин третьої, четвертої статті 59 Закону 

України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”, в частині, за якою 

пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з  законами України мають право 

окремі працівники (військовослужбовці) військових формувань та 

правоохоронних органів щодо знижки плати за користування житлом 

(квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги 

(водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), щодо безоплатного 

проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) 

та автомобільним транспортом загального користування в сільській 

місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського 

сполучення та автобусами приміських маршрутів, надаються у разі, якщо 

грошові доходи цих працівників (військовослужбовців) менше величини 

прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб, а розмір 

наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами 

                                                           
1 [304] Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 55 народних 

депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 58, 60 

Закону України “Про Державний бюджет України на 2001 рік” та Верховного Суду України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 8, 9 частини першої статті 

58 Закону України “Про Державний бюджет України на 2001 рік” і підпункту 1 пункту 1 Закону України 

“Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів” (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій) від 20 

берез. 2002 р., № 5-рп/2002 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 2. – Ст. 10. 
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зазначених працівників (військовослужбовців) не повинен перевищувати 

величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб 

[301]1. Інші Рішення від 1 грудня 2004 р., № 20-рп/2004  і від 11 жовтня 2005 

року № 8-рп/2005 містили схожі тези [299] 2. Аналізуючи зазначені рішення 

О.О. Дмитрик справедливо вказує, що Суд в обґрунтування своїх висновків 

наводить аргументи, які не стосуються окреслення безпосереднього змісту 

такого нормативно-правового акту як Закон про Державний бюджет. Цим, 

поміж з іншим, вчена пояснює той факт, що закони про Держбюджет на 

наступні роки після внесення зазначених рішень все одно містили норми, 

якими вносилися зміни у численні законодавчі акти [75, с. 234]3. Таким 

чином, проблема, яку порушували суб’єкти у конституційних поданнях 

фактично залишалася без належного вирішення. А практика прийняття 

Верховною  Радою України змін до інших законодавчих актів Законом про 

Державний бюджет стає систематичною. 

Більш конструктивним у позначеному сенсі є Рішення від  9 липня 2007 

р. № 6-рп/2007. В ньому Суд вказав: закон про Державний бюджет України 

як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування 

та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, 

відмінний від інших законів України – він стосується виключно 

встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, 

зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим 

законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, 

а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, 
                                                           
1 [301] Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин третьої, четвертої 

статті 59 Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” (справа про соціальний захист 

військовослужбовців та працівників правоохоронних органів) від 17 берез. 2004 р., № 7-рп/2004 // Офіц. 

вісн. України. – 2004. – № 12 – Ст. 763. 
2 [299] Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 44, 47, 78, 80 Закону 

України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” та конституційним поданням Верховного Суду 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, третьої, 

четвертої статті 78 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” (справа про зупинення дії 

або обмеження пільг, компенсацій і гарантій) від 1 груд. 2004 р., № 20-рп/2004 // Офіц. вісн. України. – 2004. 

– № 50 – Ст. 3289. 
3 [75] Дмитрик О.О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи розвитк: монографія / 

О.О. Дмитрик. – Харків: Віровець А.П. Апостроф, 2010. – C. 234. 
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що є предметом інших законів України. Метою і особливістю закону про 

Державний бюджет України є забезпечення належних умов для реалізації 

положень інших законів України, які передбачають фінансові зобов’язання 

держави перед громадянами, спрямовані на їх соціальний захист, у тому 

числі й надання пільг, компенсацій і гарантій. Отже, при прийнятті закону 

про Державний бюджет України мають бути дотримані принципи соціальної, 

правової держави, верховенства права, забезпечена соціальна стабільність, а 

також збережені пільги, компенсації і гарантії, заробітна плата та пенсії для 

забезпечення права кожного на достатній життєвий рівень (стаття 48 

Конституції України). Оскільки предмет закону про Державний бюджет 

України чітко визначений у Конституції України, Бюджетному кодексі 

України, то цей закон не може скасовувати чи змінювати обсяг прав і 

обов’язків, пільг, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами 

України (абзац 6-8 пункту 4 мотивувальної частини). Позитивно, що далі Суд  

підкреслив, що Верховна Рада України не повноважна при прийнятті закону 

про Державний бюджет України включати до нього положення про внесення 

змін до чинних законів України, зупиняти дію окремих законів України 

та/або будь-яким чином змінювати визначене іншими законами України 

правове регулювання суспільних відносин (абзац 2 пункту 5 мотивувальної 

частини) [300]1. На наш погляд, у такий спосіб Конституційний Суд України 

чітко сформулював позицію стосовно неможливості  включення до Закону 

про Державний бюджет норм про зміну інших законодавчих актів. Здавалося 

б, з висловленням такої правової позиції Судом практика включення таких 

норм Верховною Радою України мала була б припинитися. Однак цього не 

відбулося. З огляду на це, у 2008 році суб’єкти знов звернулися до 

Конституційного Суду України для вирішення аналогічної проблеми.   

                                                           
1 [300] Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 29, 36, частини другої ст. 

56, ч. 2 ст. 62, ч. 1 ст. 66, п. 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 ст. 71, ст. 98, 101, 103, 111 Закону 

України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” (справа про соціальні гарантії громадян) від 9 лип. 

2007 р., № 6-рп/2007 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 52 – Ст. 2132. 
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Так, у Рішенні від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 Суд підкреслив, 

що Закон про Держбюджет є основним фінансовим документом держави. 

Через своє спеціальне призначення цей закон не повинен регулювати 

відносини в інших сферах суспільного життя. Законом про Держбюджет не 

можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, 

оскільки з об’єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як 

наслідок – скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У 

разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, 

визнання їх нечинними мають використовуватися окремі  закони  (пункт 5.4 

мотивувальної частини ). Разом із тим у наступному пункті цього Рішення 

Конституційний Суд України написав: «Пункт 19 розділу ІІ Закону, 

оспорюваний народними депутатами України на відповідність Конституції 

України, містить положення, які, зокрема, встановлюють порядок і розміри 

внесення до бюджету рентних платежів за природний газ, нафту і газовий 

конденсат, за транзитне транспортування природного газу та 

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами, 

транзитне транспортування аміаку; запроваджують базові нормативи 

платежів за користування надрами і нормативи збору за спеціальне 

водокористування; визначають розміри ставок ввізного (експортного) мита за 

експорт газу, природного газу в газоподібному та скрапленому стані і 

скраплених газів за умови, що більші розміри не встановлені міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України 

(підпункти 1–6). Зазначені положення пункту 19 розділу ІІ Закону про 

державний бюджет України на 2008 рік  не зупиняють дії, не змінюють і не 

скасовують якихось норм конкретних законодавчих актів чи правових актів в 

цілому та стосуються процесу виконання Державного бюджету України на 

2008 рік в його дохідній частині, а тому узгоджуються зі статтями 95 – 98 

Конституції України та статтею 38 Кодексу і є конституційними»  [305] 1.  На 

                                                           
1 [305] Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 65 розділу І, 
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наше переконання, такий підхід до вирішення розглядуваної проблеми 

навряд чи може бути конструктивним. Це пов’язано з тим, що Суд у тому 

самому Рішенні висловлює дві протилежні позиції, адже спочатку він 

констатує неможливість внесення Законом про Державний бюджет будь-яких 

змін до інших законів,  а потім робить висновок про можливість внесення 

змін до інших законів у разі, якщо вони не «зупиняють дії, не змінюють і не 

скасовують якихось норм конкретних законодавчих актів чи правових актів в 

цілому та стосуються процесу виконання Державного бюджету».  

Виникає питання: чи можуть норми Закону про Державний бюджет 

про, приміром, встановлення ставок ввізного мита, не  «зупиняти дії, не 

змінювати якихось норм конкретних законодавчих актів», при тому, що 

правовий механізм податків, зборів (обов’язкових платежів) визначається 

відповідними (податковими) законами. Логічно міркуючи з цього приводу ми 

маємо надати негативну відповідь. Показово, що подібну думку висловлює 

О.О. Дмитрик, яка вказує, що Суд у цьому Рішенні «заклав певні 

суперечності між своїми правовими позиціями, оскільки фактично визнав 

можливість урегулювати відносини при справлянні податків (які, безумовно, 

торкаються процесу виконання Держбюджету за доходами) законом про 

Державний бюджет, а отже, допустив внесення змін Законом про 

Держбюджет до інших законодавчих актів» [75, с. 239]1. Таким чином, 

позначену проблему навряд чи можливо вважати вирішеною. 

Подальші правові позиції Конституційного Суду України також не 

додають визначеності. Навпаки, аналіз Рішення  від 26 грудня 2011 року № 

20-рп/2011 засвідчує кардинальну зміну вектору його міркувань. Суд, 

посилаючись на своє Рішення від 8 жовтня 2008 року № 20-рп/2008 

                                                                                                                                                                                           
пунктів 61, 62, 63, 66 розділу ІІ, пункту 3 розділу ІІІ Закону України „Про Державний бюджет України на 

2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ і 101 народного депутата України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 67 розділу І, пунктів 1–4, 6–22, 

24–100 розділу ІІ Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України“ (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет 

України) від 22 трав. 2008 р., № 10-рп/2008 // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 38 – Ст. 1272. 
1 [75] Дмитрик О.О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи розвитку: монографія / 

О.О. Дмитрик. – Харків: Віровець А.П. Апостроф, 2010. – С. 239. 
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констатує: розміри соціальних виплат залежать від соціально-економічних 

можливостей держави, проте мають забезпечувати конституційне право 

кожного на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, гарантоване 

статтею 48 Конституції України. Передбачені законами соціально-економічні 

права не є абсолютними. Механізм реалізації цих прав може бути змінений 

державою, зокрема, через неможливість їх фінансового забезпечення шляхом 

пропорційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів 

усього суспільства. Крім того, такі заходи можуть бути обумовлені 

необхідністю запобігання чи усунення реальних загроз економічній безпеці 

України, що згідно з частиною першою статті 17 Конституції України є 

найважливішою функцією держави. Право на пенсії, її розмір та суми виплат 

можна пов’язувати з фінансовими можливостями держави, з економічною 

доцільністю, соціально-економічним обставинами у той чи інший період її 

розвитку, а також з часом ухвалення відповідних нормативно-правових актів 

(абзац 3, 10  пункту 2.1 )1 [306].  Така лінія роздумів відбивається й у Рішенні 

від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012 [302] 2. Це спонукає до проведення 

чергової дискусії у питанні стосовно можливості пов’язування забезпечення 

реалізації соціальних стандартів із фінансовими можливостями держави, 

реалізації соціальної функції державою, і, зрештою , предмета Закону про 

Державний бюджет.  

Як вбачається, позначена думка може бути прийнятною і реальною для 

нашої держави за умови «переорієнтування соціальної політики держави 

виключно з питання про соціальне піклування на створення умов, коли кожен 

                                                           
1 [306] Рішення у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних 

депутатів України і 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) пункту 4 розділу VII „Прикінцеві положення“ Закону України „Про Державний бюджет 

України на 2011 рік“ від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011  // Електронний ресурс. – Режим доступу. - 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=6955 
2 [302] Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного 

фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 

95,частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 

Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини 

першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими 

положеннями Конституції України від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012 // Електронний ресурс. – Режим 

доступу. - http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=6955 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=6955
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зможе власним зусиллями гарантувати собі нормальне існування» [20, с. 83]1. 

Однак наразі з урахуванням політичної й економічної кризи, помножених на 

необхідність проведення АТО, цього досягти вкрай важко. Це питання часу,  

тому сьогодні ми не можемо підтримати позначену позицію Суду.  

З цього приводу слушно вказують і судді Конституційного Суду 

України у своїх окремих думках. Наприклад, суддя В.І. Шишкін зазначає, 

що, по-перше,  такими „новаціями“ спотворено концептуальне спрямування і 

суть приписів статті 3 Конституції України щодо зобов’язань держави перед 

людиною як найвищої соціальної цінності, а не навпаки – людини перед 

державними органами. По-друге, таке твердження потребує як мінімум 

розкриття такої багатоаспектної тези як „фінансові можливості“ на 

міжгалузевому науковому рівні, а не лише правового аналізу, що у свою 

чергу, обумовлює різноманітність у її трактуванні, у тому числі поза сферою 

права і повноваженнями Конституційного Суду України [198]2 . Судя 

Д.Д. Лилак звертає увагу на те, що Конституція України не надає 

повноваження стосовно визначення порядку і розмірів соціальних виплат та 

допомоги Кабінету Міністрів України і вони не випливають з його функції 

щодо реалізації політики у сфері соціального захисту. Кабінет Міністрів 

України як орган виконавчої влади повинен реалізовувати (виконувати) те, 

що визначено законодавчою владою в Конституції і законах України, а не 

змінювати їх. Стосовно саме такого статусу Кабінету Міністрів України у 

правовому регулюванні суспільних відносин соціального захисту 

Конституційний Суд України висловив правову позицію у Рішенні від 8 

вересня 2009 року № 19-рп/2009, згідно з якою „Кабінет Міністрів України 
                                                           
1 [20] Барабаш Ю. Г. Принцип соціальної держави: окремі питання конституційно-правової доктрини та 

практики на сучасному етапі / Ю.Г. Барабаш // Правова доктрина України: у 5 т. / Т. 2: Публічно-правова 

доктрина України/ Ю.П. Битяк, Ю.Г. Барабаш, М.П. Кучерявенко та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка. – Х.: 

Право, 2013. – 864 с. 
2  [198] Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення 

Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України 

щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої 

статті 96, пунктів 2, 3, 6, статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції 

України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 

Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями 

Конституції України // Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=6955 
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повноважний вживати заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина, забезпечувати проведення політики, зокрема, у сфері 

соціального захисту (пункти 2, 3 статті 116 Основного Закону України). 

Зазначене свідчить, що Кабінет Міністрів України не наділений 

повноваженнями щодо встановлення розмірів пенсій“ [197]1. До цього 

додамо, що виходячи з норми ст. 95 Конституції України, не має таких 

повноважень у Кабінету Міністрів України й стосовно встановлення розміру 

інших виплат із Державного бюджету.  

Беручи до уваги  системний зв’язок ст. 95 Конституції України і ст. 40 

Бюджетного кодексу України, вважаємо, що Закон про Державний бюджет 

має містити чітко визначені положення. При цьому розмір видатків, їх 

розподіл, у тому числі й тих, за рахунок яких фінансуються пенсії та інші 

соціальні виплати передбачено у додатку № 3 до Закону про державний 

бюджет України на 2016 рік. Такі додатки є невід’ємною частиною Закону 

про державний бюджет України на відповідний рік. Вони затверджуються 

виключно Верховної Радою України, про що сказано у ст. 95 Конституції 

України, а тому їх розмір не може бути змінено Кабінетом Міністрів 

України.  Що стосується п. 11 ч. 1 ст. 40 Бюджетного кодексу України, то 

такі додаткові положення мають регламентувати процес виконання бюджету 

в частині виконання вже затвердженого бюджету на відповідний рік. Отже, в 

Законі про Державний бюджет, що має свій визначений Бюджетним 

кодексом  України, предмет регулювання, не можуть міститися інші 

положення, ніж передбачені у ст. 40 цього кодифікованого акта, навіть ті, що 

будуть запроваджувати додаткові соціальні гарантії та розширювати їх 

обсяги. Приписи, щодо зміни (як розширення, так і  звуження) обсягу 

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

                                                           
1 [197] Окрема думка  судді Конституційного Суду України Лилака Д.Д. стосовно Рішення Конституційного 

Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного 

тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 

3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини 

першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного 

судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України // Електронний 

ресурс. – Режим доступу. - http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=6955. 
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компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами, мають прийматися 

шляхом внесення змін саме до таких законодавчих актів. Тільки 

дотримуючись  окресленого підходу ми будемо здатні забезпечити належну 

реалізацію принципу законності у бюджетній й інших сферах. 

 

3.1.2. Юридичні факти у динаміці фінансових правовідносин: 

поняття і функції 

Для виникнення, зміни і припинення фінансових правовідносин 

прийняття закону чи підзаконного нормативного акта недостатньо, тому що в 

них установлюються тільки типові ознаки. «Закон не є безпосередньою 

підставою динаміки конкретних правовідносин у спеціальному розумінні 

цього слова. Він стоїть над кожними правовідносинами, визначаючи ті чи 

інші факти як підстави руху правовідносин. Закон – це загальна та 

обов’язкова передумова динаміки правових зв’язків, але не сама підстава» 

[136, с. 181] 1, - влучно писав О.О. Красавчиков. У цьому контексті вкажимо 

на те, що  прийняття того чи іншого закону може вважатися і вважається 

юридичним фактом. Разом з тим це не відбувається кожного разу стосовно 

конкретних правовідносин. Міркуючи із цього приводу, І.Л.Самсін 

справедливо зазначає, що «податкові закони, так само, як і конституційна 

норма, набувають чинності один раз, і саме цей момент є юридичним 

фактом-подією. Втім, при виникненні конкретних податково-правових 

відносин жодного юридичного факту стосовно цих нормативних актів не 

відбувається – вони вже існують і діють на момент виникнення тих чи інших 

правовідносин. Тому визнавати їх юридичними фактами в механізмі 

податково-правового регулювання, на нашу думку, недоцільно». З огляду на 

це вчений обстоює позицію, відповідно до якої законодавча норма визнається 

окремою підставою виникнення правовідносин. Для правової норми 

                                                           
1 [136] Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве / О.А. Красавчиков. – М.: 

Госюриздат, 1958. – С. 181.  
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характерні дещо інші ознаки, й вона в механізмі виникнення правовідносин 

виконує відмінні від юридичного факту функції [316, с. 156] 1.  

У фінансово-юридичній літературі вказується, що для виникнення й 

розвитку фінансових правовідносин необхідна також наявність юридичних 

фактів – життєвих обставин, з якими правова норма пов'язує виникнення, 

зміну чи припинення цих правовідносин [8, с. 168-171; 103, с. 75; 333, с. 50, 

51; 371с. 72, 73] 2. Таким чином, для виникнення, зміни і припинення 

розглядуваних правовідносин обов'язково потрібні юридичні факти, які 

мають місце в реальному житті і які не створюються нормою фінансового 

права, а тільки визнаються нею. 

У сучасних правових реаліях відбуваються нові пошуки шляхів 

реалізації фінансових  правовідносин. У цій ситуації зростає інтерес 

науковців до дослідження обставин, які породжують виникнення, зміну чи 

припинення фінансових правовідносин – юридичних фактів, визначення їх 

поняття і значення у динаміці такого виду суспільних зв’язків. Не випадково 

А.М. Чувакова підкреслює, що дослідження значення юридичних фактів у 

динаміці правовідносин – одне з важливих завдань юридичної теорії, 

безпосередньо пов’язане із підвищенням ефективності правового 

регулювання відносин [395, с. 18]3.  Зазначимо, що основи у дослідженні 

юридичних фактів були закладені такими вченими-теоретиками та 

фінансистами, як, зокрема: С. С. Алексєєв, В.Б. Ісаков, С. А. Зінченко, 

О.А. Красавчиков, М. П. Кучерявенко, О. П. Орлюк, Г. Ф. Шершеневич, М. 

Д. Шаргородський та ін. Разом із ти, поняття, значення та проведення 

класифікації юридичних фактів у фінансово-правовому регулюванні є 

малодослідженим. 

                                                           
1 [316] Самсін І.Л. Податкове зобов'язання: правова природа, динаміка та наслідки невиконання : монографія 

/ І.Л. Самсін. – Харків : Право, 2013. – С. 156. 
2 Розгляду цього питання приділялася увага як у загальній теорії права, так і в теорії фінансового права. 

(Див.: [8;103; 333; 371] Алексеев С.С. Общая теория права: учебник: - В 2-х т. – Т. 2. – М.: Юрид. лит.,1982. 

– С.168-171; Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. – М.: Юрид. лит., 1984; Советское 

финансовое право: учебник / под ред. В.В. Бесчеревных, С.Д. Цыпкина. – М.: Юрид. лит.,1985. – С. 50,51; 

Фінансове право: підручник / відп ред. Л.К. Воронова. – Харків: Консум, 1999. – С. 72,73; та ін. 
3 [395] Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты: монография / А. М. 

Чувакова. – Одесса: Фенікс, 2009. – С. 18. 
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Показово, що поняття «факт» взагалі достатньо поширене, проте 

трактується досить неоднозначно. Так, В. Т. Бусел тлумачить слово «факт» 

як: а) дійсну, не вигадану подію, дійсне явище; те, що сталося, відбулося 

насправді; б)  реальність, дійсність; те, що об'єктивно існує [327, с. 552] .1 

Р.C. Бєлкін визначає факт як подію та явище, яке пізнане й таке, що не 

пізнане, тобто як таке, що спостерігає людина [24, с. 15] .2 Г. І. Садовський 

розглядає факт як фрагмент дійсності, який людина може сприйняти, 

відчути, осмислити [314, с. 199] .3 У праві ж поняття «факт» 

використовується у значенні «реального явища; того, що сталося, відбулося 

насправді». 

Правове регулювання будь-яких суспільних відносин та місце 

юридичних фактів у такому регулюванні потребує значної уваги [145, с. 453; 

395, с. 4, 5]  4, – так вважають багато вчених, вдаючись до осмислення 

найактуальніших проблем правознавства. Наприклад, С. С. Алексєєв 

зазначає, що юридичний факт – це конкретна життєва обставина, з настанням 

якої норма права пов’язує виникнення, зміну та припинення правовідносин 

[5, с. 453] .5 Подібний підхід підтримують О. Ф. Скакун та  В. М. Хропанюк 

[326, с. 602; 348, с. 279] .6 Р. Й. Халфіна розглядала юридичний факт як той 

реальний життєвий факт, на підставі якого формальна норма закону 

перетворюється на конкретні права і обов’язки певних осіб та організацій, 

поведінка яких співвідноситься з їх правами й обов’язками та породжує 

правові наслідки. Також вона звертала увагу на те, що «з юридичного факту 

починається життя правової норми, яка реалізується в правовідносинах, 

                                                           
1  [327] Словник української мови: в 11 томах. — Том 10, 1979. — Стор. 552. 
2 Див.:[24]  Белкин Р. С. Курс криминалистики: учеб. пособие [для студентов вузов] / Р. С. Белкин – М. : 

Юрид. лит., 1958. – С. 15. 
3 Див.: [314] Садовский Г. И. Диалектика мысли. Логика понятий как отражение сущности развития / Г. И. 

Садовский. – Минск, Высшая школа. – 1982. – С. 199. 
4 [145; 395] Кучерявенко Н.П. Курс налогового права в 6 т. Т. 11 : введение в теорію налогового права. – Х., 

Легас, 2004. – С. 453.  Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты: монография 

/ А. М. Чувакова. – Одесса: Фенікс, 2009. – С. 4, 5.  
5 [5] .Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. 

– Москва: Статут, 1999. – С. 453. 
6 Див.: [326; 348] Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) :учебник / О. Ф. 

Скакун. – Харьков : Эспада, 2007. – С. 602.; Теория государства и права: учебник/ под. ред. В. Н. 

Хропанюка. – М.: Омега- Л Интерстиль, 2008. – С. 279384 с. 

http://sum.in.ua/p/10/552/1
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перевіряється її реальність, дієвість. Юридичний факт - це в переважній 

більшості випадків той акт поведінки, який з волі особи або поза її волею 

приводить в дію механізм правового регулювання. Надалі поведінка особи 

співвідноситься з моделлю, встановленою на підставі норми права» [377, с. 

285, 286]1. 

 «У функціональному аспекті за юридичними фактами визнається роль 

«важелів», що зрушують норми об’єктивного права до дії, виступають 

умовами, які забезпечують можливість виникнення, зміни і припинення 

правовідносин», – пише С.О. Зінченко [96, с. 10] 2. Погоджуючись із 

наведеним твердженням, О.А. Явор пропонує таке базове розуміння покласти 

в основу визначення юридичних фактів для цілей нормативно-правового і 

індивідуально-правового регулювання сімейних відносин, а також вивчення 

закономірностей їх розвитку на науковому рівні [411, с. 39] 3.   

Показово, що саме ці думки виражають загальний погляд правників на 

юридичні факти. Водночас науковці вдаються й до більш широкого 

трактування поняття юридичного факту. Як приклад можна навести думку 

Ю.М. Оборотова. Він пише: «…це закріплені у нормах права обставини, при 

настанні яких виникають, змінюються або припиняються конкретні 

правовідносини, суб’єктивні права та юридичні обов’язки. Це реальні 

життєві обставини, виражені в системі спеціальних юридичних ознак 

(законність, обґрунтованість, здатність породжувати правові наслідки, 

конкретність, інформативність, дієвість та оформленість), які виступають 

підставою настання правових наслідків» [195, с. 100] .4  

Дійсно, юридичні  факти у русі будь-яких видів правових відносин 

відіграють велике значення. Фінансові (як й інші види) правовідносини 

становлять собою динамічне правове явище, сутність якого можливо 

                                                           
1 [377] Халфина Р.О. Обще учение о правоотношении / Р. О. Халфина. – М.: Юрид. лит., 1974. –  С. 285-286. 
2 [96] Зинченко С. А. Юридические факты в механизме правового регултрования / С.А. Зинченко. – М.: 

Волтерс Клувер, 2007. – С. 10. 
3 [411] Явор О.А. Юридичні факти у сімейному праві України: усталені підходи і новітні тенденції: 

монографія. – Харків: Право, 2016. – С. 39.  
4 [195] Оборотов Ю. Н. Теория государства и права (прагматический курс) / Ю. Н. Оборотов. – Одесса : 

Юрид. л-ра, 2004. – С. 100. 
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розкрити у перебігу його відповідних етапів розвитку: виникнення, зміни й 

припинення. І якраз тут виникає необхідність у з’ясуванні сутності 

юридичних фактів. Як слушно зазначає М.П. Кучерявенко, «юридичні 

наслідки, що випливають на підставі юридичних фактів, у найузагальненому 

виді можуть бути зведені до головних фаз існування правовідносин – їх 

виникнення й припинення, а також зміни» [145, с. 453]  1. Однак це не єдина 

роль, яку вони виконують.  

Із наведеного можна зробити висновок, що юридичні факти не лише 

породжують, змінюють або скасовують правовідносини, а й «корегують» 

певним чином ті права та обов’язки учасників, що виникають в межах 

відповідних правовідносин. Отже важливо наголосити, що роль юридичних 

фактів полягає не лише у обумовленні  виникнення, зміни та припинення 

відповідних правовідносин. Окрім цього, вони виступають безпосередньою 

юридичною підставою виникнення суб’єктивних прав осіб у конкретних 

правовідносинах, своєрідним засобом переведення правосуб’єктності у 

відповідне суб’єктивне право. До того вони займають самостійне місце у 

механізмі правового регулювання, бо становлять ланку у переході від 

державного нормативного регулювання суспільних відносин до 

індивідуального через передбачені в нормах права суб’єктивні права та 

кореспондуючи обов’язки [99, с. 31] . 2 У цьому контексті видаються 

слушними слова Е.М. Бондаренко, яка говорить, що юридичні факти мають у 

праві виключне значення. Вони виконують важливу функцію в динаміці 

право- та дієздатності, русі правовідносин, є присутніми на всіх стадіях 

механізму правового регулювання [34, с. 7]  3. Безумовно, з такою оцінкою 

юридичного факта ми цілком погоджуємося, дійсно, його роль як у праві 

                                                           
1[145]  Кучерявенко Н.П. Курс налогового права в 6 т. Т. 11 : введение в теорію налогового права. – Харьков, 

Легас, 2004. – С. 453. 
2 Див.:  [99] Иванова З. Д. Юридические факты и возникновение субъективных прав граждан / З. Д. Иванова 

// Советское государство и право. – 1980. – № 2. – С.31. 
3 [34] Бондаренко Э.Н. Динамика трудового правоотношения: моногр. / Э.Н. Бондаренко. – Москва: Норма, 

2015. – С. 7. 
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взагалі, так і в розглядуваних правовідносинах зокрема -  одна з 

визначальних.  

Очевидно, що юридичні факти не лише породжують виникнення, зміну 

чи припинення фінансових правовідносин, а й забезпечують реалізацію прав 

та обов’язків  відповідних суб’єктів  у фактичній їх поведінці. Окрім того тут  

доречно згадати й про те, що  «юридичний факт може служити підставою для 

застосування певної, однозначної норми закону» [377, с. 288] 1, а також про  

акти правозастосування, які теж за своєю природою є юридичними фактами.  

Для розкриття поняття будь-якого явища, зокрема й правового, 

необхідно з’ясувати його ознаки. Не є винятком із цього правила й юридичні 

факти у фінансово-правовому регулюванні. Так, на думку О.Ф. Скакун 

юридичні факти мають такі ознаки: а) фактичну і б) юридичну. Фактична 

ознака полягає в тому, що юридичний факт є фрагментом дійсності, і 

вказівка на конкретний факт міститься в гіпотезі відповідної норми права. 

Розкриваючи зміст юридичної ознаки, необхідно зазначити, що юридичні 

факти породжують настання певних юридичних наслідків, закріплених 

нормами права. Наприклад, виникнення, зміна чи припинення правовідносин 

(суб’єктивних прав та обов’язків особи) [326, с. 602, 603]2. Ряд учених 

виокремлює такі характеристики юридичних фактів: 1) являють собою різні 

життєві обставини, умови і факти; 2) визначаються у нормах права (зокрема, 

у гіпотезах таких норм); 3) слугують неодмінною умовою виникнення, зміни 

чи припинення правовідносин; 4) тягнуть за собою суб'єктивні права і 

юридичні обов'язки учасників правовідносин; 5) забезпечуються державним 

примусом [91]3. У цілому погоджуючись із наведеним, відзначимо певну 

суперечливість. Як убачається, сам собою юридичний факт не може бути 

забезпечений державним примусом, адже юридичний факт – це будь-яка 

                                                           
1 [377] Халфина Р.О. Обще учение о правоотношении / Р. О. Халфина. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 288. 
2[326] Скакун О. Ф. Теорія держави та права (Енциклопедичний курс): підручник / О. Ф. Скакун. – Харків: 

Еспада, 2007. – С. 602, 603. 
3[91] Зайчук О. В. Теорія держави і права: академічний курс / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – Київ: 

Юрінком Інтер, 2006. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part3/2011.htm. 
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життєва обставина, з якою норма права пов’язує настання певних юридичних 

наслідків. Очевидно, що державний примус забезпечує не юридичний факт, а 

належну реалізацію норми права, в тому числі й фінансово-правової норми. 

Ю. М. Оборотов  вказує, що юридичним фактам притаманна низка 

характеристик: законність, обґрунтованість, здатність обумовлювати правові 

наслідки, конкретність, інформативність, оформленість, дієвість [195, с. 

101]1. На наш погляд, деякі з цих характеристик є досить спірними. Зокрема, 

йдеться про законність і оформленість. Якщо говорити про такий різновид 

юридичних фактів, як дії, то в цій ситуації ми стикаємося із тим, що вони 

незавжди є законними, тобто такими, що відповідають нормативним 

положенням. Іноді учасник фінансових правовідносин може вчиняти 

протиправні дії, які є не законними і з якими норма фінансового закону буде 

також пов’язувати настання тих чи інших правових наслідків (як приклад 

можна навести подання податкової декларації платником із недостовірними, 

викривленими даними).  

Можливо, Ю. М. Оборотов, міркуючи про законність, мав на увазі 

нормативність. У цьому контексті можна провести певну паралель із 

визначенням нормативності стосовно джерел фінансового права. Так, 

О.О. Дмитрик, визначаючи природу нормативності, пояснює: «нормативність 

полягає у спрямованості на регулювання виду суспільних відносин, 

встановленні загальнообов'язкового порядку та відповідних заходів. Аналіз 

юридичної літератури дав можливість вченій резюмувати, що ознаками 

нормативності є: неконкретність (неперсоніфікованість) адресата, постійний 

характер дії, а також збереження дії, незалежно від виконання» [21, с. 107; 75, 

с. 33, 34; 346, с. 62-66; 315, с. 43] 2. Імовірно, ці твердження можливо 

                                                           
1 [195] Оборотов Ю. Н. Теория государства и права (прагматический курс) / Ю. Н. Оборотов. – Одесса: 

Юрид. л-ра, 2004. – С. 101. 
2 [21; 75; 315; 346;] Дмитрик О.О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи розвитку: 

монографія / О.О. Дмитрик. – Харків: Віровець А.П. Апостроф, 2010.. – С. 33, 34; Теоретические вопросы 

систематизации советского законодательства / под ред. С.Н. Братуся и И.С. Самощенко. – Москва: 

Госюриздат, 1962. – С. 62-66; Барциц И.Н., С.В.Бошно. Источники служебного права: учебник. – Москва: 

РАГС, 2007. – С. 107; Самощенко И.С. Понятие нормативного акта как предмета систематизации // 

Теоретические вопросы систематизации советского законодательства / под ред. С.Н. Братуся и 
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продукувати стосовно юридичних фактів у фінансово-правовому 

регулюванні і стверджувати, що такі факти визначаються у нормативно-

правових актах, мають постійних характер; не мають конкретного адресата.   

Окрім того, оформленість як ознака юридичного факту також не 

завжди може мати місце. Зновтаки, якщо йдеться про вчинення юридично 

значущих дій, то вони переважно матимуть належне оформлення. У разі, 

коли йдеться про настання певних подій, які не залежать від волі людини, то 

далеко не завжди можна говорити про наявність такої ознаки. У той же час, 

як вказують науковці, «встановлюючи норми права, законодавець повинен 

«угледіти» юридичні факти, виділити їх із маси важливих і другорядних 

соціальних обставин і правильно відбити у нормах чинного законодавства. 

Неточне виділення юридичних фактів, неправильна їх правова оцінка ведуть 

до того, що одним обставинам не надається належного значення, інші, 

навпаки, набувають невластивих їм якостей» [395, с. 97]1. 

Дещо по-іншому підходить до цього питання М. А. Рожкова. Вчена 

пропонує розглядати юридичний факт як реальну життєву обставину, що 

характеризується такими ознаками: 1) закріплення в нормі права абстрактної 

моделі такої обставини, із настанням якої пов’язуються певні наслідки; 2) 

фактичне (реальне) настання цієї обставини; 3) можливість породжувати такі 

наслідки [310, с. 6-9] .2 На нашу думку, така позиція стосовно характеристики 

юридичних фактів є більш виваженою і дозволяє визначити їх як реальні 

життєві обставини, які завдяки відображенню у нормі права тягнуть за собою 

настання юридичних наслідків у сфері відповідних, у тому числі фінансових,  

правовідносин. Тож, як справедливо зазначає М.П. Кучерявенко, «саме тут 

встановлюється нерозривний діалектичний зв'язок та взаємозалежність: без 

                                                                                                                                                                                           
И.С.Самощенко. – Москва: Госюриздат, 1962. – С. 62-66; Мицкевич А.В. Акты высших органов Советского 

государства / А. В. Мицкевич. – Москва: Юрид. лит., 1967. – С. 43. 
1 [395] Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты: монография / А. М. 

Чувакова. – Одесса: Фенікс, 2009. – С. 97. 
2 Див.: [310] Рожкова М. Юридические факты в гражданском праве / М. Рожкова. Приложение к 

ежемесячному журналу «Хозяйство и право». – 2006. – № 7. – С. 6-9. 
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норми права не може бути юридичного факту, без юридичних фактів не 

можуть наставати правові наслідки» [145, с. 455]  1. 

Слід звернути увагу на позицію Н. А. Саттарової і Ю. В. Бабанової, 

яка окреслюється в розгорнутій характеристиці юридичних фактів у 

фінансовому праві. Отже, по-перше, такі факти зумовлюють виникнення, 

зміну і припинення фінансових правовідносин. Юридичні факти як підстави 

виникнення, зміни і припинення таких правовідносин мають властивості, які 

притаманні інституту правовідносин в інших галузях права, але також і 

особливості, що відображають сферу фінансово-правового регулювання, 

засоби встановлення юридичних фактів, докази тощо. По-друге, юридичний 

факт є одним з основних елементів фінансово-правового регулювання, 

формулюється і закріплюється нормою фінансового права. По-третє, в 

окремих випадках визначають вплив норм права на суспільні відносини у 

сфері публічних фінансів. Юридичні факти, які відповідають інтересам 

суб’єктів фінансових правовідносин, стимулюють здійснення ними дій, 

необхідних для їх виникнення. По-четверте, всі види юридичних фактів 

мають здатність викликати настання правових наслідків, що так або інакше 

впливають на функціонування фінансової діяльності держави і 

муніципальних утворень [318, с. 31] 2. Ми беззаперечно погоджуємося із 

усталеною в науці справедливою думкою, якою додержуються 

Н.А. Саттарова та Ю.В. Бабанова, що юридичні факти зумовлюють 

виникнення, зміну і припинення фінансових правовідносин. Очевидно, що  

вони мають загальні й спеціальні ознаки, що знаходяться у залежності від 

сфери правового регулювання. Однак Н. А. Саттарова і Ю. В. Бабанова таку 

залежність вбачають в специфіці «інституту правовідносин в інших галузях 

права». На наш погляд, таке міркування є деструктивним, адже яким чином 

визначати зміст «інституту правовідносин» у будь-якому галузевому 

                                                           
1[145] Кучерявенко Н.П. Курс налогового права в 6 т. Т. 11: введение в теорию налогового права / 

Н.П. Кучерявенко. – Харьков., Легас, 2004. – С. 455. 
2 [318] Саттарова Н.А. Юридические факты в налоговом праве (вопросы теории и практики): монография / 

Н.А.Самттарова, Ю.В. Балабанова. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 31. 
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спрямуванні (галузі фінансового права, цивільного права, адміністративного 

чи іншого права), вчені не вказують. У той же час, теоретики права 

традиційно відзначають, що інститут права – «це впорядкована сукупність 

правових норм, яка регулює певний вид (групу) суспільних відносин.  У 

кожній галузі права можна виділити безліч інститутів». Отже, навряд чи 

інститут правовідносин може бути впорядкованою сукупністю правових 

норм, яка регулює певний вид (групу) суспільних відносин [350, с. 207] 1.  

Ми також не можемо підтримати науковців у їх твердженні стосовно 

того, що в окремих випадках юридичні факти визначають вплив норм права 

на суспільні відносини у сфері публічних фінансів. Як убачається, саме 

норми фінансового права, а не юридичні факти визначають те, яким буде 

вплив права на суспільні відносини. Що стосується юридичних фактів, то 

вони виступають відповідною «рушійною силою» стосовно такого впливу. 

Іншими словами, без наявності відповідних юридичних фактів такий вплив 

залишиться лише закріпленим у фінансово-правовій нормі правилом 

поведінки без безпосереднього втілення у життя.  

Певного пояснення потребує й теза Н. А. Саттарової і 

Ю. В. Бабанової, які вказують, що «юридичні факти, які відповідають 

інтересам суб’єктів фінансових правовідносин, стимулюють здійснення ними 

дій, необхідних для їх виникнення». На наш погляд, таке твердження є 

спірним, оскільки юридичні факти становлять собою обставини, з якими 

пов’язана динаміка фінансових правовідносин. У цьому контексті навряд чи 

такі обставини можуть або мають відповідати інтересам суб’єктів фінансових 

правовідносин. Така відповідність властива фінансово-правовій нормі, та й 

то не завжди, а в певних випадках. У попередньому розділі нашого 

дослідження ми підкреслювали, що фінансово-правове регулювання на 

сучасному етапі державотворення має на меті досягнення (забезпечення) 

                                                           
1 [350] Теорія держави і права: підручник /  О.В.Петрішин, С.П. Погребняк, В.С.Смородинський та ін. – 

Харків: Право, 2014. – С. 207.  
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балансу приватного і публічного інтересу, а не відповідність інтересам 

суб’єктів фінансових правовідносин.  

І ще одне зауваження стосовно позиції Н. А. Саттарової і 

Ю. В. Бабанової. Вчені пишуть, що «юридичні факти, які відповідають 

інтересам суб’єктів фінансових правовідносин, стимулюють здійснення ними 

дій, необхідних для їх виникнення». При цьому вони ніяк не пояснюють, 

яким чином юридичні факти стимулюють здійснення суб’єктами дій, 

необхідних для виникнення самих же юридичних фактів. І це зрозуміло: за 

такого підходу ми мусимо констатувати, що юридичні факти стимулюють 

здійснення самих себе і навіть виникнення самих себе!  Втім, уявити це, 

дійсно, важко, адже будь-який юридичний факт обумовлює настання певних 

юридичних наслідків.  

Розвиваючи розглядуваний аспект, необхідно звернутися до позиції 

тих науковців, які розкривають зміст юридичних фактів через аналіз їх 

функцій. Приміром, М.Ф. Чернадчук, вивчаючи юридичні факти в 

бюджетному праві, стверджує, що вони виконують декілька функцій: 

правоустановчу, конструктивну, гарантійну та інформаційну [394, с. 47] .1 За 

словами правника, зміст правоустановчої функції полягає у встановленні 

бюджетних правовідносин згідно з умовами, визначеними у гіпотезі 

бюджетно-правової норми. Конструктивна функція юридичних фактів 

знаходить своє вираження у конструюванні моделі бюджетних 

правовідносин залежно від певних обставин та запровадження такої 

конструкції у бюджетну діяльність. Сутність гарантійної функції полягає у 

забезпеченні руху регулятивних бюджетних правовідносин, а у разі 

відхилення – застосуванні методів впливу, що спрямовані на приведення 

бюджетних правовідносин в установлений правовий режим. Інформаційна 

функція виявляється в передбаченні суб’єктом бюджетного права наслідків, 

                                                           
1 Див.: [394] Чернадчук М. В Функції юридичних фактів у бюджетному праві / М. В. Чернадчук // Юридична 

Україна. – 2006. – № 4. – С.47. 
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які можуть виникати у разі матеріалізації нормативної моделі юридичного 

факту, а також у формуванні правосвідомості суб’єктів бюджетного права.  

Разом із тим слід зробити декілька зауважень щодо наведених 

міркувань. По-перше, незважаючи на те, що роль права, переш за все, є 

інформативно-регулятивною, що передбачає вплив на свідомість відповідних 

суб’єктів [358; с. 85, 86] 1,  видається не зовсім логічним говорити про прояв 

інформаційної функції у формуванні правосвідомості суб’єктів бюджетного 

права. Це пов’язано із тим, що суб’єктами бюджетного права виступають 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, юридичні 

особи і т.д. Фізичні особи «виключені» із кола суб’єктів бюджетного права та 

правовідносин. Впливати «на правосвідомість держави, органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування» неможливо, бо зазначеним 

субєктам правосвідомість, як оссобтста думка індивідума, не притаманна. 

Однак наведене зауваження не невілює можливість існування саме 

інформаційної функції як такої. Її зміст, на наш погляд, доволі вдало розкрив 

С.В. Запольський. Вчений підкреслював, що «юридичний факт є не лише 

підставою виникнення правовідносин, але й засобом наповнення правових 

відносин, що виникли, відповідним змістом » [92, с. 113] . 2 

Справедливими видаються міркування М.В. Синюкова щодо 

інформаційної функції юридичних фактів, який стверджує: «сутність такої 

функції полягає у наявності певної інформації про подальший розвиток 

податкових правовідносин, яку платники детально аналізують і 

використовують при здійсненні планування своїх дій. Така інформація 

міститься у відповідних  юридичних фактах (діях, подіях, фактичних 

складах), як визначені податковою нормою. У той же час найчастіше такі дії 

спрямовані на ухилення від оподаткування або на мінімізацію сплати 

                                                           
1 [358] Уварова О.О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика / О.О. 

Уварова. – Харків: Друк. Мадрид, 2012. – С. 85,86. 
2 [92] Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: монография / С.В. Запольский. – 

М.: РАП, Эксмо, 2008. – С. 113. 
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податків, зборів, обов’язкових платежів» [322, с. 147]  1. Якраз при розгляді 

інформаційної функції юридичних фактів у податково-правовому 

регулюванні доцільно говорити про формування правосвідомості суб’єктів 

правовідносин, оскільки фізичні особи виступають учасниками податкових 

правовідносин. Таким чином, наявність інформаційної функції юридичних 

фактів у фінансово-правовому регулюванні може варіюватися залежно від 

того, про який інститут (підгалузь) йдеться, від конкретного суб’єктного 

складу правовідносин. У підсумку ми констатуємо, що логічно зміст 

інформаційної функції юридичних фактів вбачати у наявності останніх 

певної інформації  про динаміку фінансових правовідносин. 

По-друге, правоустановча функція юридичних фактів, на наш погляд, 

не може полягати у «встановленні бюджетних правовідносин згідно з 

умовами, визначеними у гіпотезі бюджетно-правової норми». Як убачається 

тут мова має йти про виникнення відповідних правовідносин. Це 

відбувається за наявності умов, які визначені у гіпотезі правової норми. 

Такими умовами є юридичні факти, з якими пов’язується настання 

конкретних наслідків. До речі, виокремлюючи правоустановчу функцію 

цілком логічно говорити й про наявність у юридичних фактів 

правозмінюючої і правоприпиняючої функції. Саме таким чином ми можемо 

простежити динаміку будь-яких правовідносин, і фінансових у тому числі. 

По-третє, навряд чи конструктивна функція юридичних фактів 

знаходить своє вираження в «конструюванні моделі бюджетних 

правовідносин залежно від певних обставин». На нашу думку, така модель 

закріплена у відповідних фінансово-правових нормах. Що ж стосується 

юридичних фактів, то за їх допомогою та модель бюджетних правовідносин, 

що визначена у фінансово-правових нормах, набуває реального вираження. 

Дещо по-іншому до цього питання підходить Е. С. Дмитренко. Вчена 

зазначає, що основною функцією юридичних фактів у фінансових 

                                                           
1 Див.: [147]  Синюков Н. В. Функции юридических фактов / Н. В. Синюков // Вопросы теории государства и 

права. Личность, право, правовая система. – Вып. 8. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1988. – С. 147. 
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правовідносинах є функція породження правосуб’єктності. Юридичний факт 

характеризується двома чинниками: 1) наявністю життєвих обставин; 2) 

визнанням державою цих життєвих обставин юридичними фактами [73, с. 

177] 1. Ми не поділяємо міркування, що основною функцією юридичних 

фактів у фінансових правовідносинах є функція породження 

правосуб’єктності. Виокремлення основної функції обумовлює необхідність 

обґрунтування тези  стосовно того, чому ця функція займає саме таке місце, і 

які функції не є основними. Безумовно, юридичні факти – складне правове 

явище, що відіграє значну роль у механізмі правового регулювання всіх без 

виключення суспільних відносин. І ми про це вже говорили на початку цього 

підрозділу. Тому навряд чи доречно стверджувати, що основною функцією 

юридичних фактів у фінансових правовідносинах є функція породження 

правосуб’єктності, залишаючи при цьому очевидний і багатогранний вплив 

юридичних фактів на виникнення, зміну і припинення фінансових 

правовідносин. 

Досліджуючи функції юридичних фактів, А. З. Долова робить 

висновок, що основна їх функція – забезпечення виникнення, зміни, 

припинення правовідносин. Додаткові ж функції спрямовані на 

стимулювання впливу норм права на суспільні відносини; обмеження меж 

вільного розсуду; запобігання та подолання порушень норм права [78, с. 15]  

2. Така позиція вченої базується на тому, що юридичні факти не є пасивним 

елементом механізму правового регулювання. Їх установлення реально 

використовується законодавцем як засіб впливу на поведінку суб’єктів. 

В. Г. Баландіна, аналізуючи функції юридичних фактів у податковому 

праві, вказує, що вони розкривають зміст та визначають місце таких фактів у 

механізмі правового регулювання. При цьому функції юридичних фактів 

можуть бути поділені на дві групи – головні та додаткові [19, с. 30-32, 36, 39-

                                                           
1 [73] Дмитренко Е.С. Фінансове право України: Загальна частина: навчальний посібник / Є.С. Дмитренко. – 

Київ: Алерта, КНТ, 2006. – С. 177. 
2 [78] Долова А. З. Юридические факты в трудовом праве: автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.05 / А. З. 

Долова. – М., 2009. – С. 15. 
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47] 1. До головної функції вчена відносить виникнення, зміну та припинення 

податкових правовідносин, до додаткових – гарантію законності, 

індивідуального регламентатора податкових правовідносин, стимулюючу, 

інформаційно-прогностичну. Далі науковець зазначає, що «у податковому 

праві юридичні факти можуть виконувати функції не лише щодо «великої» 

системи – податкових правовідносин, а й щодо «малої» – фактичного складу, 

зокрема: правоутворюючу, правовідміняючу, правоутримуючу та 

правовідновлюючу» [19, с. 79, 71] .2 Навряд чи доречно наполягати на тому, 

що юридичні факти самі собою визначають своє місце у механізмі правового 

регулювання. У той же час, дійсно, слід погодитись із тим, що головним 

призначенням юридичних фактів є виникнення, зміна та припинення 

правовідносин. Також логічною є теза щодо індивідуального 

регламентування податкових відносин. У такому разі йдеться про правомірні 

дії у виді індивідуальних актів органів Державної фіскальної служби України 

(наприклад, податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги, договори 

про відстрочення та розстрочення податкового зобов’язання та податкового 

боргу тощо). Однак, як юридичні факти можуть виступати гарантом 

законності вчена не розкриває.  

Ще одне уточнення. В. Г. Баландіна пропонує виділяти низку функцій 

юридичних фактів щодо певного фактичного складу. На наш погляд, така 

позиція є спірною. Перш за все, треба виходити з визначення фактичного 

складу як сукупності (системи) юридичних фактів та юридично значимих 

умов, які необхідні для настання правових наслідків. Виходячи із наведеного, 

утворюється така ситуація, що юридичні факти виконують певні функції по 

відношенню до інших юридичних фактів. З іншого боку, вельми 

справедливим буде зазначити, що у зв’язку із настанням відповідних 

правових наслідків становище суб’єктів у податково-правовому регулюванні 

                                                           
1 [19] Баландіна В. Г. Юридичні факти у податковому праві: дис. … канд. юрид .наук 12.00.07 / 

В.Г. Баландіна. – Київ, 2009 . – С. 30-32, 36, 39-47. 
2 [19]  Баландіна В. Г. Юридичні факти у податковому праві: дис. … канд. юрид .наук: 12.00.07 / 

В.Г. Баландіна. – Київ, 2009 . – С. 70, 71. 
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може змінюватись. У той же час, з огляду на імперативний метод фінансово-

правового регулювання, чіткість і визначеність фінансово-правових норм, 

юридичні факти не передбачають варіативність поведінки суб’єктів таких 

відносин. 

Таким чином, 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 обумовлювати правові наслідки, конкретність, 

інформативність. Юридичні факти у фінансово-правовому регулюванні 

виконують такі функції: правовстановлення, правозмінення, 

правоприпинення, гарантування, інформування. Юридичні факти присутні на 

всіх стадіях механізму правового регулювання фінансових відносин; вони як 

обумовлюють виникнення, зміну або припинення фінансових правовідносин, 

так і «корегують» певним чином ті права та обов’язки учасників публічної 

фінансової діяльності, що виникають у межах відповідних правовідносин;  

забезпечують реалізацію прав та обов’язків  відповідних суб’єктів  у 

фактичній їх поведінці. Вони виступають безпосередньою юридичною 

підставою виникнення суб’єктивних прав осіб у конкретних 

правовідносинах, своєрідним засобом переведення правосуб’єктності у 

відповідне суб’єктивне право; займають самостійне місце у механізмі 

правового регулювання. 

Підкреслимо, що юридичні факти при їх дослідженні з позицій різних 

галузей права, мають багато спільного. Йдеться передусім про співпадіння у 

визначенні поняття, видів відповідних  юридичних фактів у різногалузевому 

регулюванні (наприклад, смерть фізичної особи – це юридичний факт за 

Цивільним кодексом України (ст. 25) і за Податковим кодексом України 

(ст. 37). У той же час наявні і певні розбіжності, обумовлені особливостями 

предмета і методу певної галузі права. Такі особливості мають 

функціональний, змістовний, структурний та ін. характер. «Співвідношення 
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різних видів юридичних фактів, модифікації кожного з них відображають 

особливості кола відносин, регульованих даною галуззю права. У цьому 

виявляється єдність і диференціація правового регулювання суспільних 

відносин, обумовлена специфікою окремих видів відносин. Установлення 

єдності системи юридичних фактів і особливостей співвідношення різних 

їхніх видів і модифікацій в окремих галузях громадського життя розкриває 

важливу сторону процесу правового регулювання, дає можливість точно 

визначати умови виникнення, розвитку і припинення правовідносин у кожній 

галузі» [398] 1. 

 

3.2. Класифікація юридичних фактів 

3.2.1. Прості і складні юридичні факти та їх співвідношення із 

фактичним складом, позитивні і негативні юридичні факти 

Юридичні факти у фінансово-правовому регулюванні є доволі 

різноманітними, що обумовлює необхідність проведення їх класифікації. Як 

слушно вказує Г.В. Кикоть, «класифікація юридичних фактів – необхідний 

спосіб вивчення правовідносин, особливостей правового регулювання. У цій 

якості вона використовується в науці, на практиці…Їх подальший розвиток 

може виявитись корисним для вирішення різноманітних завдань 

правознавства.. » [112, с. 30]2. Теоретичне обгрунтування необхідності  

класифікації юридичних фактів наводить М.В. Карасьова, яка пояснює, що 

вона має вагоме значення для фінансового права, оскільки виступає засобом 

систематизації, передумовою наукового аналізу того об’єкта, що вивчається, 

а також виконує евристичну функцію – ставить перед дослідником нові 

питання та ще невирішені завдання. Окрім того, також доцільно говорити 

про наявність прогностичного значення, оскільки фігурує як інструмент, що 

                                                           
1 [398] Чувакова Г.М. Юридичні факти у сфері публічного права [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.apdp.in.ua/v29/16.pdf 
2 [112] Кикоть Г.В. Проблема класифікації юридичних фактів у січасній теорії права / Г.В. Кикоть // Право 

України. – 2003. – № 7. – С. 30. 
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дозволяє зафіксувати будь-які зрушення у системі юридичних фактів [108, с. 

154, 162].1 Отже, розподіл юридичних фактів у фінансово-правовому 

регулюванні має важливе значення, оскільки забезпечує можливість більш 

різноманітно і внаслідок цього більш відповідно реаліям описати це явище, а 

також дозволяє окреслити їх найважливіші характеристики, підняти до 

вирішення актуальні питання і окреслити перспективи розвитку фінансових 

правовідносин.  

Правники традиційно виділяють декілька критеріїв для диференціації 

юридичних фактів [19, с. 47-67; 96, с. 25-38; 326, с. 603; 395, с. 22-32;] 2. Це, 

зокрема: 1) склад юридичних фактів; 2) вольова ознака; 3) форма прояву;  4) 

документальне оформлення та ін. «Загальновідомо, що у фінансовому праві 

юридичні факти необхідно поділяти на дії та події, які не залежать від волі 

людей», – пише Г.В. Россіхіна, – а дії в той же час є формою волевиявлення 

суб’єктів публічних фінансів.  Серед дій учасників фінансової діяльності слід 

виокремлювати правомірні (які здійснюються в суворій відповідності до 

норм фінансового законодавства, сприяють досягненню цілей фінансово-

правового регулювання) та протиправні (які суперечать фінансовому 

законодавству, тобто, здійснюючи їх, вказані особи перевищують свої права). 

Правомірні дії учасників фінансової діяльності поділяються на фінансові 

акти (породжують виникнення фінансових прав і обов’язків у певних осіб) і 

юридичні поступки (породжують фінансові права і обов’язки незалежно від 

спрямованості волі осіб) [311, с. 237]3. Зупинимося на поділі за певними 

ознаками. 

                                                           
1  [108] Карасева М. В. Финансовое правоотношение: монография / М. В. Карасева. – М.: Норма, 2001. – С. 

154, 162. 
2 Див.: [19; 96; 326; 395] Баландіна В. Г. Юридичні факти у податковому праві: дис. … канд. юрид .наук 

12.00.07. – Київ, 2009 . – С.47- 67; Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты: 

монография / А. М. Чувакова. – Одесса: Фенікс, 2009. – С. 22-32;  Зинченко С. А. Юридические факты в 

механизме правового регулирования: монография / С. А. Зинченко. – М.: Вотерс Клувер, 2007. – С.25-38; 

Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : учебник /О. Ф. Скакун. – Х.: Эспада, 

2007. – 840 с. та ін. 
3 [311] Россіхіна Г.В. Застосування фінаново-правових норм: монографія / Г.В. Россіхіна. – Х.: «Цифрова 

друкарня №1», 2013. – С. 237. 
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Так, за складом юридичні факти  у фінансовому праві можна поділити 

на прості та складні. Простий юридичний факт – це такий один факт, якого 

достатньо для настання юридичних наслідків. Наприклад, факт подання 

річної декларації платником – фізичною особою, що передбачено ст. 179 

Податкового кодексу України, обумовлює проведення податковим 

інспектором камеральної перевірки, про що йдеться у ст. 76 Податкового 

кодексу України. Складний являє собою певний факт, необхідний для 

настання наслідків, що має складну будову, наприклад, можуть бути певні 

явища, що складають подію чи дію. 

Говорячи про складний юридичний факт, необхідно провести його 

співвідношення із фактичним  складом. Основна відмінність між фактичним 

складом і складним юридичним фактом полягає в тому, що «склад – це 

система юридичних фактів, а складний юридичний факт – система ознак 

факту» [395, с. 50-52]1. Як вказують науковці, поняття складу конструюється 

не із самостійних юридичних фактів, кожний із яких породжує певні 

юридичні наслідки, а із юридично значущих фактів, які лише у передбаченій 

законом сукупності здатні викликати юридичні наслідки. У той же час це не 

виключає того, що до фактичного складу можуть входити різнорідні, 

самостійні життєві обставини, кожна з яких може мати значення особливого 

юридичного факту [170, с. 385-389; 397, с. 54-57; 410, с. 47;] 2. При цьому всі 

елементи такого складу мають значення і лише наявність їх сукупності 

обумовлює виникнення, зміну чи припинення правовідносин. До того ж зміст 

фактичного складу за вольовою ознакою може включати дії, відсутність дій, 

презумпції, фікції, стани, строки та ін. [34; с. 156]3  

                                                           
1 [395] Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты: монография / А. М. 

Чувакова. – Одесса: Фенікс, 2009.- С. 50-52. 
2 [170; 397; 410] Явор О.А. Фактичний склад у регулюванні сімейно-правових відносин // Юридичний 

електронний науковий журнал. – 2014. – № 5. С. 47. Миннебаев Р. X. Презюмируемые законом факты как 

элементы фактического состава / Р. X. Миннебаев II Юридическая техника. – 2010. –№4. – С. 385-389. 

Чувакова Г. М. Юридичний факт і фактичний стан / Г. М. Чувакова//Актуальні проблеми держави і права : 

36. наук, праць. – Одеса : Юрид. л-ра, 2001. – №11. – С. 54-57. 
3 [34] Бондаренко Э.Н. Динамика трудового правоотношения: монография / Э.Н. Бондаренко. – М.: Норма, 

2015. – С.  156.  
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Приміром, згідно зі ст. 269 і 286 Податкового кодексу України для 

виникнення обов’язку зі сплати земельного податку у фізичної особи 

необхідною умовою є сукупність принаймні таких юридичних фактів: (1) 

наявність у власності або користуванні фізичної особи земельної ділянки, а 

також (2) отримання платником податкового повідомлення, в якому 

визначено суму грошового зобов’язання такого платника. 

Фактичний склад, як правило, може бути визначений законом 

конкретно, із зазначенням всіх його елементів [396, с. 447] 1. Так, фінансові 

правовідносини з публічного запозичення виникають, змінюються і 

припиняються на підставі закону. Це аксіома, адже їх регулювання 

здійснюється ст. 16, 18 та іншими Бюджетного кодексу України. Однак 

указівки Бюджетного кодексу України для динаміки такого виду фінансових 

правовідносин замало. Це пов’язано з тим, що для виникнення та зміни таких 

відносин необхідна наявність складного юридичного факту. Йдеться про те, 

що державні запозичення здійснюються в межах, визначених законом про 

Державний бюджет України на поточний рік [247; 248] 2 . Отже, за загальним 

правилом для динаміки фінансових правовідносин із державного запозичення 

необхідно також прийняття Закону про державний бюджет на відповідний 

рік, у якому мають визначатися межі такого запозичення. Окрім того 

потрібно і укладення між суб’єктами відповідного договору про запозичення.  

У той же час, може бути й інша ситуація, за якої фактичний склад чітко 

не зазначено. Для підтвердження цієї тези наведемо приклад щодо 

визначення моменту виникнення обовязку по сплаті пені за наявності у 

платника суми надміру сплачених податків. Пеня відповідно до п. 14.1.162. 

ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України) становить собою 

суму коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань, 

                                                           
1 [396] Чувакова Г. М. Понятие и содержание фактического состава / Г. М. Чувакова// Актуальні проблеми 

політики: зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2001. – № 10-11. – С. 447. 
2 [247; 248] Про Державний бюджет України на 2015 рік: Закон України від 28 грудня 2014 р.  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80-19; Про Державний бюджет України на 

2016 рік: Закон України від 25 грудня 2015 р. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80-19
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не сплачених у встановлені законодавством строки. З огляду на це 

визначення пеня має нараховуватися у разі несплати у встановлені 

законодавством строки нарахованих грошових зобов’язань. Таким чином, для 

нарахування пені необхідна наявність факту несплати грошового 

зобов’язання, яке становить собою згідно із п. 14.1.39. ст. 14 ПК України 

суму коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного 

бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що 

справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог 

податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за 

порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Грошове 

зобов’язання включає в себе декілька складових. Зокрема, це суми коштів: 

по-перше, податкового зобов'язання, по-друге, – штрафної (фінансової) 

санкції. 

Пеня нараховується у разі несплати суми коштів, яку платник податків, 

у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету 

як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим 

законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у 

податковому векселі, та не сплачена в установлений законом строк), а також 

несплати штрафної (фінансової) санкції. Іншими словами, пеня 

нараховується у разі невиконання податкового обов’язку платником 

податків. У той же час ПК України не містить положень, за яких має бути 

констатовано таке невиконання.  

Однак, у ст. 37 ПК України однією із підстав припинення податкового 

обов’язку названо його виконання. Як зазначено ст. 38 цього Кодексу, 

виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі 

платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений 

податковим законодавством строк. При цьому спосіб, порядок та строки 

виконання податкового обов'язку встановлюються ПК України та законами з 

питань митної справи. Джерела сплати грошових зобов’язань вказані у ст. 87 
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ПК України. Зокрема, за загальним правилом таким джерелом вважаються 

будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів 

(робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, 

отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, 

визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до 

відповідних бюджеті. Цей припис деталізовано у абз. 3 п 87.1. ст. 87 ПК 

України, відповідно до якого сплата грошових зобов'язань або погашення 

податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути 

здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви 

платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших 

платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів. 

Згідно з пп. 14.1.115 ПК України надміру сплачені грошові зобов'язання – це 

суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад 

нараховані суми грошових зобов'язань, граничний строк сплати яких настав 

на таку дату. 

Зазначене положення кореспондує із нормою пп.17.1.10 п.17.10 ст.17 

ПК України, відповідно до якої «платник податків має право на залік чи 

повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та 

зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом». З огляду на 

викладене виникає питання: чи можна вважати виконаним платником 

обов’язок зі сплати податку за наявності у нього сум надміру сплачених 

податків. На наш погляд, відповідь має бути позитивною за наявності такого 

фактичного складу. По-перше, наявності надміру сплачених сум податку. 

Додамо, в порядку уточнення, що наявність надміру сплачених сум податку 

свідчить про те, що виникає переплата в картці особового рахунку платника 

відповідного податку. За рахунок сум такої переплати платник може 

сплатити суми податку в наступних податкових періодах. По-друге, 

обов’язкове подання платником відповідної заяви. При цьому зауважимо, що 

чинними нормативно-правовими актами з питань оподаткування не 

встановлено форми такої заяви. З огляду на це важаємо, що такою заявою 
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може бути уточнюючий розрахунок до податкової декларації , що подається 

відповідно до ст. 50 ПК України. 

Окрім того, при поданні уточнюючого розрахунку платником податків, 

що свідчить про збільшення грошового зобов’язання такого платника, пеня   

не може бути нарахована, оскільки вказані у такому розрахунку суми  не 

були раніше узгоджені платником. Таким чином відсутні підстави вважати 

вказані суми податковим боргом, адже визначальним моментом для цього 

стає необхідність їх узгодження. Зазначимо, що факт подання уточнюючого 

розрахунку відповідно до ст. 50 ПКУ необхідно одночасно розглядати як 

узгодження грошового зобов’язання, проведене згідно із ст. 54 ПКУ, а також 

як надання заяви про сплату  податку за рахунок надміру сплачених сум 

податку. Як наслідок, такі дії платника необхідно вважати виконанням 

податкового обов'язку, адже відбувається сплата в повному обсязі платником 

відповідних сум податкових зобов'язань, вказаних в уточнюючому 

розрахунку. 

Отже, як ми продемонстрували, фактичний склад може бути чітко не 

визначений нормативно. До того ж він може охоплювати складні юридичні 

факти. 

За формою прояву юридичні факти можуть бути позитивні та 

негативні. Показово, що Л.В. Солодовник вказує: «поділ фактів за формою 

вираження на позитивні та негативні стосується всієї множини юридичних 

фактів. Зрозуміло, що факти-події за вольовою класифікацією здебільшого 

описані у позитивній формі, проте можуть виступати й у ролі негативних 

фактів, що дає можливість глибше усвідомити відмінність між правомірними 

негативними фактами та неправомірними діями» [336, с. 82] 1. Таке 

твердження має об’єктивні підстави і вбачається абсолютно логічним. У цій 

ситуації позитивним буде визнаний юридичний факт за наявності 

                                                           
1 [336] Солодовник Л. В. Юридичні факти у трудовому праві : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / 

Л.В. Солодовник. – Харків, 2004. – С. 82.  
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конкретного явища дійсності, а за відсутності такого явища – факт буде 

визнаний негативним. 

Поряд з тим деякі вчені заперечують необхідність  такого розподілу. 

Приміром, Т.В. Баландіна пише: «класифікація юридичних фактів за формою 

вираження на позитивні та негативні не є обґрунтованою, оскільки не 

застосовується до обставин соціальної дійсності, що визначені в нормі 

податкового права та породжують певні правові наслідки, які можна було б 

визначити як негативні. Якщо наявність чи відсутність певних явищ 

зафіксована в правовій нормі, то це говорить про їх важливість для правового 

регулювання, а тому така визначеність та фіксація вже є позитивними» [19, с. 

62] 1. Навряд чи в такому підході є сенс. Вочевидь, що за своєю сутністю 

юридичні факти можуть мати такий розподіл. Так, прикладом позитивного 

юридичного факту є набуття особою статусу суб’єкта підприємницької 

діяльності, що передбачає можливість скористатися спрощеною системою 

оподаткування, обліку та звітності і, відповідно, сплачувати єдиний податок. 

Зокрема, про це йдеться у п. 291.4 ст. 291 ПК України.  

Негативними є такі юридичні факти: закінчення передбаченого 

законодавством строку для адміністративної процедури перевірки наявності 

у платника податку на додану вартість  права на бюджетне відшкодування, 

невчинення контролюючими органами належних дій стосовно бюджетного 

відшкодування. Наслідком таких негативних юридичних фактів є те, що 

відповідно до п. 200.23. ст. 200 ПК України суми податку, не відшкодовані 

платникам протягом визначеного податковим законодавством строку, 

вважаються заборгованістю бюджету з відшкодування податку на додану 

вартість. На суму такої заборгованості нараховується пеня на рівні 120 

відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на 

момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення. 

Таким чином зазначені негативні юридичні факти зумовлюють виникнення 

                                                           
1 [62] Баландіна В. Г. Юридичні факти у податковому праві: дис. …. канд. юрид. наук: 12.00.07 / 

В.Г. Баландіна. – Київ, 2009.  – С.62. 



299 
 

фінансових правовідносин між державою як боржником і платником 

податків, право на отримання бюджетного відшкодування було порушене, 

адже невідшкодовані суми податку на додану вартість стають бюджетною 

заборгованістю.  

Інший приклад – втрата або зіпсуття поштового відправлення чи 

затримка його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового 

зв'язку при направленні податкової звітності платником податків поштою. У 

такому разі згідно із п. 49.6 ст. 49 Податкового кодексу України платник 

податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або 

несвоєчасне подання такої податкової декларації, неподання звітної 

документації платником податків.  

Далі, встановлення такого юридичного факту, як неподання платником 

податків в установлений законом строк податкової декларації, розрахунків, 

звітів про контрольовані операції або документацію з трансфертного 

ціноутворення, якщо їх подання передбачено законом, обумовлює 

проведення документальної позапланової перевірки (п. 78.1.2. ст. 78 ПК 

України). Окрім того, неподання або несвоєчасне подання платником 

податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати 

податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої 

звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено 

законодавством, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, 

за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (ст. 120 ПК України). 

У юридичній літературі зазначається, що за документальним 

оформленням виділяють оформлені та, відповідно, неоформлені юридичні 

факти. Зауважимо, що наведений розподіл фактів є досить умовним, оскільки 

переважна більшість юридичних фактів існує в оформленому, зафіксованому  

належним чином вигляді. Більше того, ми вважаємо, що такий розподіл 

юридичних фактів у фінансово-правовому регулюванні не може вважатися 

об’єктивним. Це пов’язано із тим, що всі фінансові відносини існують 

виключно у формі правових. Поза правом такі зв’язки не існують. «Фінансові 
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правовідносини являють собою юридичну форму вираження і закріплення 

фінансових відносин, що можуть існувати лише в правовій формі» [74, с. 16; 

307, с. 135, 136] 1. Тут можна сказати, що «фіксація факту в правовій нормі є 

однією з визначальних ознак юридичного факту, оскільки вона дозволяє 

відмежувати юридичні факти від інших соціальних фактів» [395, с. 7] 2. 

Отже, стосовно фінансових правовідносин, можна говорити про наявність 

виключно оформлених, визначених у нормативно-правових актах юридичних 

фактах. До речі, такої думки дотримуються і вчені, що займаються 

вивченням юридичних фактів. Показово, що А.М. Чувакова, з посиланням на 

Л.М. Солодовник, пише: «незафіксоване існування юридичних фактів  

ускладнює процес їхнього встановлення і доведення. При цьому постає 

питання щодо законності настання правових наслідків і обґрунтованості 

подальших дій»[395, с. 19]  3. 

На відміну від наведених вище суджень підхід В.Г. Баландіної, яка 

пропонує за ознакою визначеності нормативної моделі юридичні факти 

поділяти на дві групи: визначені та відносно визначені (бланкетні), видається 

некоректним. Зокрема, вчена до першої відносить юридичні факти, що повно 

визначені в нормі податкового права і не вимагають будь-якої конкретизації 

контролюючим органом. До другої групи – ті, що необхідно конкретизувати 

органу державної податкової служби в процесі застосування тієї чи іншої 

правової норми. Розмірковуючи із цього приводу правниця зазначає, що 

законодавство, що регулює сферу оподаткування, перебуває в процесі 

розвитку, а тому досить поширеними є випадки, коли юридичні факти 

визначені не досить чітко або ж взагалі не визначені, хоча повинні бути 

визначені. Це в свою чергу призводить до прийняття податкових роз’яснень, 

                                                           
1 [74; 307] Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права/ Е.А. Ровинский. – М.: 

Юрид. лит., 1960. – С.135, 136. Дмитрик О. А. Содержание и классификация финансовых правоотношений : 

монография /под. ред. Н. П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2004. – С. 16. 
2 [395] Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты: монография / А. М. 

Чувакова. – Одесса: Фенікс, 2009. –  С. 7. 
3 [395] Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты: монография / А. М. 

Чувакова. – Одесса: Фенікс, 2009. – С. 19. 
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листів, різного змісту, що роз’яснюють положення одних і тих самих норм 

податкового законодавства [19, с. 64, 65] 1.  

Очевидно, що встановлення тих або інших юридичних фактів може 

використовуватися і реально використовується законодавством як засіб 

впливу на поведінку суб’єктів фінансового права. Важливим є те, які  

соціальні обставини можуть і повинні мати юридичне значення, як із маси 

важливих і другорядних ознак соціальної ситуації вибрати саме ті, які 

повинні стати юридичними фактами [167, с. 252-257; 411, с. 93] 2. 

Ефективність дії юридичного факту залежить не тільки від його 

оптимального формального опису в законі. Правові норми, що містять 

бездоганно описані юридичні факти, можуть застосовуватися дуже обмежено 

або взагалі не працювати. Найчастіше причиною цього є неправильний вибір 

фактів, покликаних рухати правовідносини. Адже для того, щоб мати 

можливість правильно описати, відобразити факт у нормі права, необхідно 

спочатку визначити, які саме факти дійсності можуть породжувати бажані 

правові наслідки, тобто яким фактам надати значення юридичних. У зв’язку з 

цим закономірно постає проблема розробки критеріїв такого відбору [336, с. 

51] 3. Особливої актуальності це питання набуває у контексті окреслення 

об’єктів оподаткування, визначення ознак за наявності яких у платника 

податків виникає право на податкову пільгу, обґрунтування необхідності 

встановлення бюджетних призначень розпорядникам бюджетних коштів 

тощо. 

Говорячи про оформлені юридичні факти, необхідно позначити певну 

проблему, властиву фінансово-правовому регулюванню. Це невизначеність 

форм оформлення. Ми вже вказували у попередньому підрозділі на 

                                                           
1 [19] Баландіна В. Г. Юридичні факти у податковому праві: дис. …. канд. юрид. наук: 12.00.07 / 

В.Г. Баландіна. – Київ, 2009.  – С. 64-65. 
2 [167; 411] Явор О.А. Юридичні факти у сімейному праві України: усталені підходи і новітні тенденції: 

монографія / О.А. Явор. – Харків: Право, 2016. – С. 93. Матійко М.В. Місце юридичних фактів у реалізації 

інформаційної функції цивільного права / М.В. Матійко // Актуал. пробл. держави і права. – 2010. – Вип. 56. 

– С. 252-257. 
3[336]  Солодовник Л.В. Юридичні факти у трудовому праві України :  дис ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / 

Л.В. Солодовнік. – Харків, 2004 . – С. 51. 
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проблему, пов’язану із окресленням системи фінансового законодавства. 

Зняття її з порядку денного, імовірно, буде певним позитивним зрушенням у 

вирішенні питання стосовно належних форм (закріплення) оформлення 

юридичних фактів. 

 

3.2.2. Дії та події як юридичні факти у фінансово-правовому 

регулюванні 

Найбільш важливого значення у будь-якій сфері правового 

регулювання вчені надають класифікації юридичних фактів за вольовою 

ознакою [350, с. 240, 241] 1. Йдеться про розмежування юридичних фактів на 

дії та події. Юридичні дії – це обставини, які пов'язані з вольовою 

поведінкою суб'єкта правовідносин та характеризуються як зовнішній прояв 

його волі і свідомості. При цьому дії можуть бути поділені на правомірні та 

неправомірні. Юридичні події — це обставини або явища, виникнення, дія і 

припинення яких не залежить від волі суб'єктів правовідносин, але з 

настанням яких настають певні правові наслідки. Юридичні події також 

можуть бути певним чином класифіковані, зокрема, на природні, людські та 

техногенні.  

Отже, залежно від вольової ознаки у системі юридичних фактів у 

фінансово-правовому регулюванні виокремлюють події.  Характеризуючи 

такий різновид юридичних фактів як події, настання яких не залежить від 

волі суб’єктів  фінансових правовідносин, слід зупинитися на строках у 

фінансово-правовому регулюванні, оскільки саме строки є дієвим засобом 

впливу на учасників фінансових правовідносин. Наприклад, В.Г.Музика, 

розглядаючи роль строків у податковому праві, наголошує, що вони 

дисциплінують як платників податків, так і податкові органи [176, с. 120] 2. 

Досліджуючи строки як категорію податкового права, А. А. Архіпов вказує, 

                                                           
1 [350] Дашковська О.Р. Юридичні факти та їх види // Теорія держави і права: підручник / О.В.Петрішин, 

С.П. Погребняк, В.С. Смородинський та ін. – Харків: Право, 2014. – С. 240, 241. 
2 [176] Музика В. Г. Роль строків у податковому праві / В. Г. Музика // Підприємництво, гос-во і право. – 

2005. – № 10. – С. 120. 
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що вони являють функціональний інститут, який має власний об’єкт, предмет 

та механізм правового регулювання, що органічно вписується у податкове 

законодавство та поширює свій регулятивний вплив на всі інші інститути 

податкового права [13, с. 21, 22].1 Безумовно, строки відіграють важливу 

роль у податковому праві. Така позиція обумовлена тим, що закріплені у 

нормах податкового права, вони встановлюють правила поведінки учасників 

податкових правовідносин та чітко визначають часовий проміжок у який  

мають бути реалізовані юридично значимі дії конкретних суб’єктів.  

Для підтвердження цієї позиції наведемо такий приклад. Відповідно до 

п. 129.9. ст 129 ПК України у разі внесення змін до податкової звітності 

внаслідок самостійного виявлення платником податку помилок відповідно до 

статті 50 цього Кодексу пеня, передбачена цією статтею, не нараховується. 

Такі зміни до податкової звітностімають бути  внесені протягом 90 

календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати 

грошового зобов’язання, визначеного цим Кодексом. Як реалізується такий 

припис у разі внесення змін до податкової звітності з земельного податку? На 

наш погляд, пеня не нараховується за наявності таких юридичних фактів. По-

перше, самостіне виявлення помилок платником податків відповідно до ст. 

50 ПК України. По-друге, самостійне внесення платником змін до податкової 

звітності. По-третє, внесення змін має бути здійснене протягом 90 

календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати 

грошового зобов’язання. Отже, внесення змін пов’язано із плином 90-

денного терміну, що настає за останнім днем граничного строку сплати 

грошового зобов’язання з земельного податку. Необхідно встановити, яким є 

граничний строк сплати грошового зобов’язання з земельного податку. 

Строки сплати плати за землю вказані у ст. 287 ПК України. Зокрема, у п. 

287.3. та 287.4. ст. 287 ст. ПК України встановлено, що податкове 

зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на 

поточний рік, сплачується рівними частками власниками та 

                                                           
1Див.: [13]  Архипов А. А. Сроки в налоговом праве: монография /А. А. Архипов. – М., 2011. – С. 21-22. 
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землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної 

ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, 

щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем податкового (звітного) місяця. Податкове зобов'язання з 

плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за 

нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та 

землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної 

ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, 

щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем податкового (звітного) місяця. З огляду на зміст 

наведених норм земельний податок має бути сплачений платником упродовж 

30-ти календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

податкового (звітного) місяця. Іншими словами, граничним строком сплати 

грошового зобов’язання з земельного податку є 30-й календарний день, що 

настає за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. 

Обчислення вказаних строків має відбуватися з урахуванням ст. 33 ПК 

України, згідно із приписами якої базовий податковий (звітний) період – це 

період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки 

податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до 

бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених цим 

Кодексом, коли контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити 

суму податкового зобов'язання платника податку. При цьому податковий 

період може складатися з кількох звітних періодів. Види податкового періоду 

встановлені ст. 34 ПК України та деталізовано щодо кожного конкретного 

податку. 

За змістом ст. 285 ПК України базовим податковим (звітним) періодом 

для плати за землю є календарний рік.  Зазначений період при звільненні від 

нарахування пені не застосовується, адже він є загальним, порівняно із 

положеннями, що закріплені  ст. 285 цього Кодексу. З урахуванням приписів 

ст. 285 ПК України, можна констатувати, що базовий податковий (звітний) 
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період для плати за землю, яким названо календарний рік, складається з 

кількох звітних періодів, що дорівнюють податковому (звітному) місяцю. 

Таким чином, фактичний склад ми визначаємо, застосувавши буквальне 

тлумачення ст. 33, 34,  ст. 285 та 286 ПК України. З огляду на названі 

нормативні положення граничним строком сплати грошового зобов’язання з 

земельного податку в контексті п. 129.9 ст. 129 ПК України є 30-й 

календарний день, що настає за останнім календарним днем податкового 

(звітного) місяця. 

К. В. Кальян, досліджуючи значення строків у податковому праві, 

зазначає, що правовий сенс встановлення строків пов’язується не лише із 

точками у динаміці правого регулювання, на підставі яких корегуються  

права та обов’язки учасників відносин, а з урахуванням того, що ці особи 

мають зробити, набуваючи статусу учасників відповідних правових режимів. 

В цій ситуації прикладом може виступати поняття податкового періоду як 

встановленого періоду часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та 

сплата окремих видів податків та зборів. Так, саме наявність податкового 

періоду і певні особливості його застосування забезпечують періодичне 

надходження податків у бюджети за підсумками фактичної діяльності 

платника у ньому [107, с. 18] .1 При цьому слід зауважити, що не лише 

наявність певного строку, в межах якого платник податку має сплатити 

конкретну суму грошових коштів, має значення, а й те, які наслідки 

(несприятливі або ж позитивні) можуть настати для такої особи. Якщо 

платник пропускає зазначений у податковому законодавстві строк для 

виконання свого податкового обов’язку, найчастіше йдеться про негативні 

наслідки для такої особи ‒ притягнення до відповідальності. У той же час, 

якщо особа вчасно сплачує податок, вона може розраховувати й на настання 

бажаних для себе наслідків, наприклад, бюджетного відшкодування у 

передбачених Податковим кодексом України випадках. Як бачимо, строки у 

                                                           
1 [107] Кальян К. В. Строки у податковому праві: дис. ….канд. юрид. наук: 12.00.07 / К.В. Кальян. – Харків, 

2014. – С. 18. 
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податковому праві відіграють важливе значення, оскільки з їх «існуванням», 

встановленням для учасників певного кола суспільних відносин настають 

правові наслідки. 

Розглядаючи строки у бюджетному праві, можна говорити також про 

наявність часових меж, у рамках яких відповідний суб’єкт має виконати 

покладений на нього обов’язок. Згідно з ч. 2 ст. 33 Бюджетного кодексу 

України Національний банк України подає Президенту України, Верховній 

Раді України та Кабінету Міністрів України: до 15 березня року, що передує 

плановому, - прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової 

політики на наступний рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, у 

тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року; до 1 

квітня року, що передує плановому, - інформацію про розрахунок частини 

прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме 

перерахуванню до державного бюджету та іншу інформацію, передбачену 

цією нормою [37] 1. Порушення зазначених строків також може призвести до 

негативних наслідків, оскільки ці показники враховуються для визначення 

Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період. 

Вважаємо за необхідне з метою забезпечення дотримання строків, 

встановлених в ст. 33 Бюджетного кодексу України,  встановити можливість 

застосування заходів фінансово-правового примусу, зокрема, попередження 

або  штрафів. 

Розмірковуючи далі з приводу характеристики юридичних дій як 

юридичних фактів, що обумовлюють динаміку фінансових правовідносин, 

доцільно провести їх більш «подрібнений» розподіл. Необхідно відзначити, 

що досить докладну характеристику юридичних дій надав свого часу 

М.М. Агарков. Цей вчений поділяв їх на три основні групи: 1) юридичні 

акти; 2) юридичні вчинки; 3) дії, що утворюють передбачений нормами права 

                                                           
1 [37] Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572 
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об’єктивований результат [2, с. 51, 51] .1 Під юридичними актами М. М. 

Агарков розумів правомірні дії, які направлені на встановлення, зміну та 

припинення правовідносин. Юридичні вчинки, на думку вченого, це також 

правомірні дії, що мають на меті визнання фактів або сповіщення про факти 

минулого, теперішнього і майбутнього, що тягнуть юридичні наслідки, 

незалежно від того, були такі дії спрямовані на певні наслідки чи ні. До 

третього різновиду правомірних дій належать ті, що утворюють 

передбачений нормами права об’єктивований результат, вже з настанням 

якого норми права пов’язують правові наслідки в силу досягнення відомого 

практичного результату діяльності, вираженого в об’єктивній формі [2, с. 51, 

52] .2 Безумовно, така класифікація має право на існування. У той же час, як 

убачається, визначення юридичного вчинку, запропоноване М. М. 

Агарковим, є звуженим, оскільки у такому разі йдеться про спрямованість 

таких дій лише на визнання фактів або сповіщення про факти. Окрім того, 

можна зробити й інші зауваження.  

Так, усі групи юридичних фактів (юридичні акти, юридичні вчинки, дії, 

що утворюють передбачений нормами права об’єктивований результат), 

спрямовані на виникнення, зміну і припинення фінансових правовідносин. 

Отже, така їх диференціація не може бути визнана логічною, адже не 

визначено єдиного критерію, який би однаковою мірою характеризував всі 

елементи поділу. До того ж залишаються поза увагою такі юридичні факти, 

як стани, що свідчить про неповноту наведеної класифікації. Стан, у 

більшості випадків при врегулюванні фінансових відносин, входить до 

фактичного складу.  «Саме собою перебування у певному стані не виступає 

самостійною підставою для виникнення, зміни і припинення правовідносин. 

Але за умови наявності іншого юридичного факту, набуває юридичного 

                                                           
1 [2] Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву / М. М. Агарков // Советское 

государство и право. – 1946. – № 3. – С. 51-52.  
2 [2] Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву / М. М. Агарков // Советское 

государство и право. – 1946. – № 3. – С. 51-52. 
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значення», - справедливо пише О.А. Явор [411, с. 48, 49] 1. Показово, що до 

характеристики станів як юридичних фактів у бюджетному праві досить 

виважено підійшов В.Д. Чернадчук. Він  вказує, що юридичні факти-стани в 

бюджетному праві визнані уповноваженим суб’єктом як тривалі, безперервні 

особливі обставини, які зумовлені вольовими діями суб’єктів, або такі, що 

виникли поза їх волею й породжують правові наслідки. При цьому вчений 

зауважує, що юридичні факти-стани безпосередньо не можуть бути 

підставами виникнення, зміни чи припинення бюджетних правовідносин; 

вони можуть бути елементарними юридичними фактами юридичного складу, 

але в будь-якому разі потребують визнання нормативно-правовим актом 

[392, с. 400] 2. Ми поділяємо таку думку і вважаємо, 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. Наприклад, платник податку має право на зменшення 

суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від 

одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової 

соціальної пільги: у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, 

визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для такого платника податку, 

який: (а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, 

піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; (б) 

утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 

років; (в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, 

нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю 

в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; (г) є учнем, студентом, 

                                                           
1 [411] Явор О.А. Юридичні факти у сімейному праві України: усталені підходи і новітні тенденції: 

монографія / О.А. Явор. – Харків: Право, 2016. – С. 48, 49. 
2 [392] Чернадчук В. Д. Стан та перспективи розвитку бюджетних правовідносин в Україні : монографія / В.Д. 

Чернадчук. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 400. 
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аспірантом, ординатором, ад'юнктом; (ґ) є інвалідом I або II групи, у тому 

числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена п.п. «б» п. 169.1.4 

цього пункту; (д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як 

громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, 

включаючи журналістів; (е) є учасником бойових дій на території інших 

країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія  Закону 

України «про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, крім 

осіб, визначених у п.п. «б» п. 169.1.4 цього пункту. Іншими словами, для 

отримання соціальної пільги при сплаті податку на доходи фізичних осіб 

необхідна наявність фактичного складу, що включає: (1) факт отримання 

платником доходу протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, 

розмір якого не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного 

прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного 

податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 

гривень, (2) знаходження платника у відповідному стані – одинока матір, 

вдова та ін. (абз. 169.1.3. п. 169.1.  ст. 169 Податкового кодексу України). 

На наше переконання, у динаміці фінансових правовідносин всі 

юридичні факти-дії мають певну спрямованість – настання певних наслідків. 

Наприклад, відповідним сповіщенням про факт невідповідності суми 

бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податкові декларації, є 

надіслання (вручення) контролюючим органом платнику податків 

податкового повідомлення-рішення (абз. 2 п. 58.1. ст. 58 ПК України). Теж 

саме спрямування має й надіслання (вручення) контролюючим органом 

платнику податків податкового повідомлення-рішення у разі, якщо сума 

грошового зобов’язання платника податків, передбаченого податковим або 

іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, розраховується контролюючим органом (абз. 1 п. 58.1. 

ст. 58 ПК України). У той же час такі правомірні дії мають за мету 

забезпечення своєчасної і в повному обсязі сплати грошового зобов’язання.  
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Що ж стосується юридичних вчинків, то вони являють такі дії, що 

породжують юридичні наслідки незалежно від спрямованості волі на їх 

настання. Суб’єкт вчинення може навіть не знати про можливі юридичні 

наслідки або оцінювати їх неправильно [411, с. 124]1. На наш погляд, 

юридичні вчинки можуть спрямовуватися на певне корегування фінансових 

правовідносин. Приміром, юридичним вчинком можна вважати узгодження 

грошового зобов’язання платником податків, що відбувається, зокрема, 

шляхом подання платником контролюючому органу податкової декларації 

згідно із ст. 54 Податкового кодексу України. Факт узгодження передбачає 

певну динаміку, «корегування» податкових правовідносин. Йдеться про 

сплату грошового зобов’язання або несплату такого зобов’язання і, як 

наслідок, виникнення податкового боргу тощо.  

Ще наведемо приклади цих трьох різновидів таких юридичних фактів 

як юридичні дії. Так, юридичним актом є угода між фіскальним органом  і 

платником податків стосовно надання останньому розстрочення чи 

відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу), що передбачено ст.  

100 ПК України.  Юридичним вчинком можна вважати внесення змін до 

податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податку 

помилок (подання уточнюючого  розрахунку грошових зобов’язань ), про що 

йдеться у п. 51.1. ст. 51 Податкового кодексу України. До дій, що утворюють 

передбачений нормами права об’єктивований результат, можна віднести 

відповідь платника податків на письмовий запит контролюючого органу, 

приміром, що надає платник стосовно виявлених недостовірних даних, що 

містяться у поданих платником податкових деклараціях (п. 78.1.4. ст.  78 

Податкового кодексу України).  

М.П. Кучерявенко, досліджуючи значення правомірних дій у сфері 

податково-правового регулювання, зазначає, що вони являють собою такі 

юридичні факти, що передбачають реалізацію приписів норм податкового 

                                                           
1 [411] Явор О.А. Юридичні факти у сімейному праві України: усталені підходи і новітні тенденції: 

монографія / О.А.Явор. – Харків: Право, 2016. – С. 124.  
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права в оптимальній формі, вплив їх на правомірну поведінку учасників 

відносин, раціональний розподіл та реалізацію прав і обов’язків [145, с. 463].1 

На нашу думку, наведене визначення потребує певного уточнення, оскільки 

не зовсім логічним є положення щодо реалізації приписів норм 

матеріального права в оптимальній формі. У цій ситуації треба з’ясувати, що 

являє собою «оптимальна форма вираження» норм права взагалі та чи 

доцільно використовувати такі конструкції при визначенні відповідних 

понять. Ми вважаємо, що з огляду на застосування імперативного  методу 

фінансово-правового регулювання 2, що визначає видання імперативних, 

чітких, однозначних у розумінні  фінансово-правових норм,  зміст  останніх і 

має становити собою таку «оптимальну форму». Фінансова правова норма не 

передбачає декількох варіантів поведінки суб’єктів фінансових 

правовідносин. Окрім того, навряд чи юридичні факти передбачають 

раціональний розподіл та реалізацію прав і обов’язків. Таке призначення не 

властиве юридичним фактам, адже останні тягнуть за собою настання певних 

наслідків. Скоріш за все, раціональний розподіл прав і обов’язків  

притаманний фінансово-правовій нормі. Остання, у свою чергу, пов’язує 

настання наслідків із настанням певних юридичних фактів. 

Найбільш «актуальними» юридичними фактами для фінансово-

правової галузі є юридичні дії. М. П. Кучерявенко пропонує дещо відмінне 

від традиційного визначення юридичної дії – це вольова поведінка людей, 

зовнішнє вираження волі, вчинків, носіїв прав і обов’язків [145, с. 461] .3 

Запропоноване визначення заслуговує на підтримку, оскільки дія 

розглядається не просто як волевиявлення людей, а волевиявлення кожного 
                                                           
1[145]  Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Харьков : 

Легас, 2002. – Т II : Введение в теорию налогового права. – 2004. – С. 463. 
2  Сутність такого методу виявляється в наступних рисах: а) правові норми приймаються і реалізуються за 

принципом “команда – виконання”; б) одним з учасників фінансових правовідносин завжди виступає 

держава в особі відповідних органів, наділених у зв'язку з цим відповідними владними повноваженнями; в) 

суворе окреслення діяльності суб'єктів правовими рамками – законом; г) учасники фінансових 

правовідносин позбавлені права самостійного вибору варіанта поведінки, бо він чітко визначений нормами 

права // [124, с. 32; 74, с. 29, 30 ]  Козлов Ю.Н. Предмет советского административного права. – М.: Юрид. 

лит., 1967. – С. 32. Дмитрик О. А. Содержание и классификация финансовых правоотношений : моногр./под. 

ред. Н. П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2004. – С. 29, 30. 
3 [145] Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Харьков : 

Легас, 2002. – Т II : Введение в теорию налогового права. – 2004. – С. 461.  
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конкретного індивіда, який може бути носієм відповідних прав та обов’язків 

згідно з положеннями чинного законодавства. У цьому контексті 

справедливе твердження О.А. Явор, яка зауважує, що правове розуміння 

поведінки охоплює не будь-яку активність особи. Вчена виокремлює такі 

критерії, що її обмежують: (1) соціальна значучисть поведінки, тобто це 

лише такі діяння, які «прямо чи опосередковано зачіпають права і інтереси 

особи, суспільства, держави, соціально-публічних утворень; (2) вираженість 

поведінки назовні, у формі конкретних дій; (3) усвідомленість таких дій 

(поведінка, що не піддається контролю з боку вольових та інтелектуальних 

механізмів особи, не може регулюватися правом)» [411, с. 85] .1  

Конкретизуючи визначення юридичних дій з урахуванням особливостей 

податково-правового регулювання, В. Г. Баландіна пропонує розглядати їх як 

поведінку суб’єктів податкового права у межах чинного законодавства, що є 

зовнішнім вираженням їх волі і свідомості як носіїв прав та обов’язків, яка 

спрямована на виникнення, зміну чи припинення правовідносин у сфері 

оподаткування [19, с. 79] .2 З цією думкою слід погодитись, зауваживши при 

цьому, що поведінка може виражатися як у діях (активна поведінка суб’єкта), 

так і у бездіяльності (пасивна поведінка). Так, намір суб’єкта вчинити будь-

що не викликає жодних правових наслідків, не обумовлює динаміку 

фінансових правовідносин. Наприклад, намір платника сплатити податок, 

намір подати головному розпоряднику бюджетний запит не буде мати 

юридичної сили, навіть якщо про такий намір суб’єкт повідомить публічно. 

Інша ситуація, якщо платник сплатив податок або розпорядник подав 

бюджетний запит. Це буде вважатися юридичною дією, що обумовлює 

настання відповідних наслідків. При цьому в площині фінансово-правового 

регулювання саме дії учасників таких правовідносин спрямовані на 

виникнення, зміну чи припинення останніх. Це зумовлено тим, що 

                                                           
1 [411] Явор О.А. Юридичні факти у сімейному праві України: усталені підходи і новітні тенденції: 

монографія / О.А. Явор. – Харків: Право, 2016. – С. 85. 
2 [19] Баландіна В. Г. Юридичні факти у податковому праві: дис. …. канд. юрид. наук: 12.00.07 / 

В.Г. Баландіна. – Київ, 2009.  –С.79.  
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фінансово-правове регулювання зорієнтовано першзавсе на позитивне 

зобовязання і має своїм спрямуванням виконання суб’єктами відповідних 

обов’язків. За таких умов припинення фінансових правовідносин, як правило, 

є результатом належної реалізації відповідних обов’язків суб’єктів.  

Не можна залишити поза увагою такий різновид правомірних 

юридичних дій, як юридичні акти. Про їх важливу роль ще в 1985 р. писав Г. 

С. Гуревич, який наголошував, що виникнення фінансових правовідносин 

базується на таких юридичних фактах, як правомірні дії у формі 

індивідуальних актів, що виражають владне веління держави або 

уповноваженого неї органу [331, с. 51].1 Сучасна правова наука не відкидає 

це положеня, а навпаки, розвиває його. Наприклад, А.М. Чувакова стверджує, 

що «юридичні акти є серед них найбільш широким і містким поняттям, 

оскільки цей вид юридичних фактів охоплює надзвичайно широке коло 

різноманітних правових явищ. Ця розмаїтість правових явищ, що виражена у 

категорії юридичного акта, поєднує дії, які у різному ступені виражають 

волю учасників, що впливає на їхню поведінку. Не випадково пропонуються 

пошуки подальшої класифікації юридичних актів» [395, с. 27]2 . Ми також 

схиляємось до такої думки, бо зрозуміло, що класифікація за окремими 

ознаками будь-якого складного явища, зокрема, актів, безумовно, сприятиме 

розумінню його суті. 

Доволі часто для виникнення відповідних фінансових правовідносин і  

реалізації прав і обов’язків їх суб’єктів необхідна наявність певного 

юридичного акта, у який оформлюється прийняття відповідного рішення 

органами, що провадять публічну фінансову діяльність. Тут доречно навести 

слова О.А. Явор, яка, посилаючись на Є.В. Додіна, акцентує увагу на тому, 

що правова норма сама собою далеко не завжди приводить до результату, 

заради досягнення якого вона створена. Для досягнення такого результату 

необхідною є також діяльність уповноважених суб’єктів, яка полягає у 

                                                           
1 [331] Советское финансовое право / отв. ред.. Г. С. Гуревич. – М., 1985. – С. 51. 
2 [395] Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты: монография / А. М. 

Чувакова. – Одесса: Фенікс, 2009. – С. 27. 



314 
 

виданні актів правозастосування і виступає окремим етапом регулювання 

суспільних відносин. Отже, в окремих випадках мета правового регулювання 

може бути досягнута лише за умови встановлення відповідного юридичного 

факту окремим правозастосовним рішенням [77, с. 22, 24; 411, с. 57] 1. При 

фінансово-правовому регулюванні це виявляться особливо яскраво. Йдеться 

про податкові повідомлення-рішення, узагальнюючі консультації, 

розпорядження фінансової інспекції про зупинення операцій на рахунках, 

відкритих в органах Державного казначейства, листи фінансової інспекції з 

вимогами про усунення виявлених порушень, розпорядження про зупинення 

операцій з бюджетними коштами тощо. Такий підхід обумовлено перш за 

все, абстрактним характером правової норми і одночасно з цим конкретним 

характером життєвої ситуації, в якій опиняються і учасники відповідних 

суспільних відносин. Адже відомо, що норма права реалізується в суспільних 

відносинах тільки за умов, що зазначені в її гіпотезі і є юридичними фактами. 

Законодавець, як правило, не використовує абсолютно визначені гіпотези, які 

містили б вичерпний перелік конкретних ситуацій, розрахованих на 

застосування норми права [411, с. 57] 2.  

Дійсно, юридичні акти займають визначальне місце у фінансово-

правовому регулюванні. Про це говорить і М. В. Карасьова. Вчена також 

основне місце в системі правомірних юридичних дій у фінансовому праві 

«закріплює» за юридичними актами. При цьому М.В. Карасьова наводить 

таку їх класифікацію: нормативні акти, що містять індивідуальні приписи 

(змішані акти); правові акти індивідуального регулювання; інші акти 

волевиявлення суб’єктів фінансового права  [108, с. 150] 3. Як убачається, 

такий розподіл є нелогічним, адже не виокремлюються спільні ознаки для 

                                                           
1 [77; 411 ] Явор О.А. Юридичні факти у сімейному праві України: усталені підходи і новітні тенденції: 

монографія / О.А. Явор. – Харків: Право, 2016. – С. 57; Додин Е.В. Доказывание и доказательства в 

правоприменительной деятельности органов советского государственного управления / Е.В. Додин. – Киев; 

Одесса: Вища шк., 1976. – С. 23, 24. 
2 [411] Явор О.А. Юридичні факти у сімейному праві України: усталені підходи і новітні тенденції: 

монографія / О.А. Явор. – Харків: Право, 2016. – С. 57. 
3 [108] Карасева М.В. Финансосое правоотношение: монография / М.В. Карасева. – М..: Норма, 2001. – С. 

150. 



315 
 

поділу, тобто чітко не визначені критерії, за якими виокремлюються в групи 

ті чи інші юридичні акти.  

Така не зовсім вдала позиція М. В. Карасьової може мати своїм 

поясненням відсутність однозначного підходу стосовно характеристики 

юридичних актів серед правників. Зокрема, Г.В. Россіхіна пише про те, що не 

буде помилкою стверджувати що, на переконання багатьох науковців, при 

визначенні індивідуально-правових актів існують два підходи: згідно з 

першим – це акти-дії; згідно з другим – документи з можливими 

доповненнями (письмовий акт, дія-волевиявлення). Далі вчена цілком 

резонно зауважує: «в теорії права склалася думка про те, що дії громадян 

щодо дотримання, виконання і використання прав і обов’язків теж є 

правовими актами, тобто виступають як юридичні факти. Наприклад, 

Р. Й. Халфіна до юридичних актів, окрім індивідуальних актів 

адміністративного управління, відносить цивільно-правові угоди, заяви і 

скарги громадян, реєстрацію актів цивільного стану тощо» [311, с. 329]  1.  А. 

О. Неугодніков звертає увагу на те, що найчастіше вчені визначають 

індивідуальні акти як такі, що містять приписи (або констатації) конкретним 

виконавцям про виконання дій, про заохочення і т. ін.,тобто це акти разового 

застосування. Проте, на переконання науковця, вони мають ширше значення: 

«…вони є найважливішим засобом оперативного вирішення поточних питань 

управління. Саме індивідуальні акти забезпечують реалізацію юрисдикційної 

(правоохоронної) функції права…» [185, с. 204] .2 Отже, юридичні акти 

можуть трактуватися як акти-дії, так і акти-документи. При цьому очевидно, 

що правові акти, якими є індивідуальні правові акти сприяють реалізації 

правових норм та викликають відповідні правові наслідки щодо осіб, яким 

вони адресовані.  

                                                           
1 [311] Россіхіна Г.В. Застосування фінаново-правових норм: монографія / Г.В. Россіхіна. – Харків: 

«Цифрова друкарня №1», 2013. – С. 329. 
2 [185] Неугодніков А. О. Специфіка правових актів індивідуальної дії / А. О. Неугодніков // Актуальні 

проблеми держави і права. – 2009. – С. 204. 
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Характеризуючи юридичні акти як юридичні факти необхідно 

підкреслити, що за їх властивістю до їх сукупності органічно входять як  

нормативно-правові акти, так і індивідуально-правові акти. Нормативно-

правовий акт, це: (1) письмовий документ, що має внутрішню структуру, яка 

має відповідати правилам законодавчої техніки; (2) у ньому 

використовуються спеціальні терміни, обов’язково вказуються реквізити 

(дата, номер, найменування тощо); (3) має офіційний характер, бо видається 

від імені держави; (4) видається уповноваженими суб'єктами, кожному з яких 

надана певна форма акта, в яку він втілює свої розпорядження; (5) видається 

суб'єктами в межах їх компетенції, встановленої відповідними нормами; (6) 

виражає волю певної соціальної спільноти; (7) входить до єдиної системи 

законодавства, здійснюючи правове регулювання відповідно до єдиних цілей 

і завдань правового регулювання; (8) призначений для регулювання 

суспільних відносин, що досягається різними способами і методами: шляхом 

заборон, зобов'язань і дозволів, з використанням різних юридичних засобів; 

(9) має нормативний характер; (10) є неперсоніфікованим актом, тобто він 

поширює свою дію на широке коло осіб; (11) розрахований на неодноразове 

застосування; (12) є загальнообов’язковим [21, с. 32; 75, с. 99; 274, с. 501]1.  

Як вказують науковці, у теорії юридичної фактології під 

індивідуальним регулюванням розуміється: правомірна діяльність суб’єктів 

права, пов’язана з вирішенням юридично значимих питань, яким правова 

норма не дала належної правової регламентації, та який опирається тією чи 

іншою мірою на думку суб’єктів права; встановлений у законодавстві у 

процедурно-процесуальній формі, результатом якої є індивідуальний 

правовий акт (судове рішення, адміністративний акт, договір та інші), 

конкретизуючий права та обов’язки учасників правовідносин [19, с. 84]  2. 

                                                           
1 [21; 75; 274] Дмитрик О.О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи розвитку: моноргафія / 

О.О.Дмитрик. – Харків: Віровець А.П., Апостроф, 2010. – С. 99;  Барциц И.Н. Источники служебного права: 

учебник / И.Н. Барциц, С.В. Бошно – М.: РАГС, 2007. – С. 32; Проблемы теории государства и права: 

учебное пособие / под ред. М.Н. Марченко. – М.: Юристъ, 2003. – С. 501. 
2 [19] Баландіна В. Г. Юридичні факти у податковому праві: дис. … канд. юрид .наук: 12.00.07 / 

В.Г. Баландіна. – Київ, 2009 . – С. 84. 
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З огляду на контекст доцільно проаналізувати повноваження структур 

Національного банку України щодо їх можливості видання юридичних актів, 

зокрема, Правління НБУ, Рада НБУ, Голова НБУ, створених НБУ органів, 

самостійних структурних підрозділів центрального апарату Нацбанку, 

територіальних управлінь [245; 258]1. Так, індивідуальні правові акти 

Правління приймаються у зв’язку з оперативним управлінням банківською 

системою або реалізацією функції банківського нагляду. Індивідуальні акти 

оперативного управління банківською системою є реакцією Правління на 

стан економіки або банківської системи [256] 2. Як вказує М. В. Плотнікова, 

такі акти не відносяться до індивідуальних правових актів, бо не 

відповідають їх ознакам, а також не набули статусу нормативних через 

відсутність реєстрації в Мін’юсті та не публікуються в офіційних 

виданнях.[227] 3 Підтримати такі міркування можна лише частково. Справа в 

тому, якщо говорити про такі індивідуальні акти у сфері податково-

правового регулювання, як податкові повідомлення рішення, то вони також 

не публікуються у офіційних виданнях, однак стосуються лише чітко 

визначених суб’єктів (фіскального органу, який направляє такі документи, і 

платників податків, яким вони адресовані) та породжують для них певні 

правові наслідки. На наше переконання, доцільно звертати увагу в цій 

ситуації не на обов’язковість публікації в офіційному виданні, а на тому, що: 

1) такий акт поширюється не на всіх учасників відповідних правовідносин, а 

лише на конкретних суб’єктів; 2) породжує правові наслідки для такої особи 

(кола осіб); 3) має встановлену форму. 

                                                           
1 [245; 258] Про затвердження Порядку розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та 

здійснення контролю за її проведенням: Рішення Ради НБУ від 23 квітня 2015 р. № 11; Про внесення змін до 

Основних засад грошово-кредитної політики на 2015 рік: Рішення Ради НБУ від 23 квітня 2015 р. № 6 //   

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/publish/category?cat_id=38499438 
2 [256] Про затвердження Положення про порядок попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у 

виведенні неплатоспроможних банків з ринку, та погодження набуття ними участі в банках: пост Правління 

НБУ від 24 грудня 2015 р. № 942 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0942500-15; 
3 [227] Плотнікова М. В. Правові акти НБУ як форма державного регулювання діяльності банків / М. В. 

Плотнікова // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_CPD/Plotnikova_conf_007.pdf 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0942500-15
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Показово, що в роз’ясненні Вищого господарського суду України «Про 

деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням 

недійсними актів державних чи інших органів»  (ч. 3 п. 1 та п. 2) надано 

визначення акта ненормативного характеру (індивідуального акта). Зокрема,  

Вищий господарський суд України подібний акт тлумачить як такий, що 

породжує певні права та обов’язки лише у того суб’єкта (чи визначеного ним 

певного кола суб’єктів), якому він адресований [252]1. Отже, важливо 

відмежовувати індивідуальні юридичні акти при фінансово-правовому 

регулюванні від інших правових актів (наприклад, документів, що 

складаються  фіскальними органами, зокрема, актів проведення перевірок 

різних видів, що не передбачають правових наслідків для учасників 

правовідносин, а лише фіксують факти порушень податкового 

законодавства) .  

При розгляді індивідуальних актів як юридичних фактів доцільно, на 

нашу думку, розглянути й такий їх різновид, як судові рішення, які також 

виступають юридичними фактами, оскільки створюють правові наслідки для 

учасників спірних відносин. Вимоги до таких рішень та порядок їх ухвалення 

містяться у нормах права, якими керується суд, при вирішенні спорів між 

суб’єктами правовідносин [122; 389] .2 Водночас ми стикаємося з тим, що 

вказані нормативно-правові акти не містять визначення категорії «судове 

рішення». Цей недолік законодавця потребує усунення, оскільки створює 

певні дискусії у наукових колах. 

Ще Л. В. Левшин висловлював думку стосовно того, що судове 

рішення, з одного боку, базується на конкретній правовій нормі та виступає 

розпорядженням певної поведінки конкретним учасникам спірних 

правовідносин, а з іншого боку ‒ судове рішення надає право на приведення 

в дію державного апарату примусу, здатного в необхідних випадках виконати 

                                                           
1 [252] Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних 

чи інших органів [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua 
2 [122; 389] Див. ст. 158 Кодексу адміністративного судочинства; ст. 209 Цивільного процесуального 

кодексу України та ін. 
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це рішення незалежно від бажання зобов’язаної особи [150, с. 15, 16] .1 У цій 

ситуації ми бачимо, що динаміка (виникнення, зміна та припинення) певних 

правовідносин може корегуватися при застосуванні державного примусу. 

Відповідне рішення суду може бути оскаржене у судах вищих інстанцій у 

межах строків, передбачених законодавством. Проте в кінцевому рахунку 

конкретне судове рішення буде обов’язковим для виконання чітко 

зазначеними у ньому суб’єктами. У разі, якщо таке рішення буде 

проігнороване або з якихось причин не буде реалізовано, держава також  

може застосувати заходи примусу. 

О.А. Красавчиков наголошував, що судове рішення виступає 

юридичним фактом не лише в процесуальному, а й у матеріальному аспекті 

[136, с. 133-134] 2. На думку вченого, юридичні наслідки настають не лише 

внаслідок одного судового рішення, а й інших фактів, з якими воно утворює 

фактичний склад. Погоджуючись із такими міркуваннями, констатуємо, що у 

податковому праві судове рішення також створює, змінює та припиняє 

податкові правовідносини, зокрема, коли йдеться про визнання недійсними 

податкових повідомлень-рішень контролюючих органів, якими визначаються 

суми зобов’язань та штрафні (фінансові) санкції, що підлягають сплаті. Такі 

позови є досить поширеними, і вони сприяють зміні чи припиненню 

податкових правовідносин.  

Аналізуючи судові рішення у галузі оподаткування, видається логічним 

розглядати їх як такі, що виконують функцію застосування норм 

матеріального права у сфері оподаткування судом. Платники податків 

звертаються до суду за захистом своїх прав з метою доведення власної 

позиції та відновлення порушених прав фіскальними органами. При розгляді 

та вирішенні податкового спору суд застосовує відповідні норми 

матеріального та процесуального права, на підставі яких встановлює факти, 

                                                           
1 [150] Левшин Л. В. Сущность и значение судебного решения в советском гражданском процессе : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 /Л. В. Левшин. – М., 1953. – С. 15-16.  
2 [136] Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве / Красавчиков О. А. – М. : 

Госюриздат, 1958. – С. 133- 143. 
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що породжують відповідні правові наслідки як для платника податків, так і 

для фіскальних органів. 

Зважаючи на розглядуваний аспект, на порядку денному виникає 

проблема визначення правової природи і значення листів Вищого 

адміністративного суду України. Сьогодні як науковці, так і практики 

одностайні у тому, що «адміністративна юстиція є одним із засобів 

забезпечення законності функціонування публічної адміністрації, який 

здійснюється в адміністративній процесуальній формі. Тому адміністративну 

юстицію слід розглядати як надзвичайно важливий процесуально-правовий 

засіб, котрий гарантує фізичним і юридичним особам повноцінне здійснення 

і захист їх конституційних прав, свобод та інтересів, забезпечує запобігання 

негативним явищам, притаманним сучасній публічній діяльності публічної 

адміністрації» [22, с. 13] 1. Безперечно, це так. Адміністративні суди і, 

зокрема, Вищій адміністративний суд України (далі – ВАСУ), відіграє вкрай 

важливе значення у забезпеченні захисту прав платників податків і зборів та 

інших зобов’язаних суб’єктів податкових правовідносин, а також у вирішенні 

податкових спорів у цілому. При цьому наголосимо, що це реалізується як 

безпосередньо при реалізації процесуальних повноважень судом, так і 

шляхом позапроцесуальних повноважень, до кола яких вчені відносять 

надання певних роз’яснень. 

Так, відповідно до ст. 32 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», ВАСУ надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою 

однакового застосування норм Конституції та законів України у судовій 

практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає 

спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань 

застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової 

спеціалізації [270]
2. Дійсно, така допомога, роз’яснення потрібні для 

забезпечення єдності судової практики й одноманітного застосування норм 

                                                           
1 [22] Бевзенко В. Про інтерес і захист прав платників податків в адміністративному судочинстві України / 

В. Бевзенко // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2013. – № 2. – С. 13. 
2 [270] Про судоустрій і статус суддів:  Закон України від 2 липня 2010 року (зараз цю норму змінено) 
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чинного законодавства. Однак не можемо не зауважити, що певні висновки, 

викладені ВАСУ у таких листах,  подеколи є спірними й такими, що стають 

на заваді у забезпеченні захисту прав та інтересів платників податків і зборів, 

дієвого, об’єктивного вирішення податкових спорів, у перебігу яких 

передбачається оскарження податкового повідомлення-рішення 

контролюючого суб’єкта. 

Наведемо лист ВАСУ від 28 березня 2014 р. за № 375/11/14-14,  який 

видано у зв’язку з виникненням у судовій практиці питань, пов’язаних з 

оскарженням рішень про застосування штрафних санкцій за порушення 

вимог законодавства, яке регулює обіг спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також питань, 

пов’язаних зі стягненням відповідних сум. У ньому, зокрема, вказано, що 

«Окремі дефекти форми рішення контролюючого органу не повинні 

сприйматися як безумовні підстави для висновку щодо протиправності 

спірного рішення і, як наслідок, про його скасування. Якщо спірне рішення 

прийняте контролюючим органом у межах своєї компетенції та з його змісту 

можна чітко встановити зміст цього рішення (зокрема, порушення 

законодавства, за які застосовуються відповідні санкції, та розмір останніх), 

таке рішення може бути визнане судом правомірним навіть у разі, коли не 

дотримано окремих елементів форми спірного рішення» [153] 1. З нашого 

погляду, така позиція ВАСУ суперечить положенням чинного податкового 

законодавства, і ось чому. 

По-перше, таким твердженням фактично презюмується можливість 

прийняття податкових-повідомлень рішень контролюючим органом без 

дотримання тих умов, які чітко визначені у ст. 58 Податкового кодексу 

України (йдеться передусім про те, що податкове повідомлення-рішення має 

містити підставу для нарахування податкового зобов'язання; посилання на 

норму цього Кодексу та/або іншого закону, контроль за виконанням якого 

                                                           
1 [153] Лист Вищого адміністративного суду України  від 28 березня 2014 р., № 375/11/14-14 // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.vasu.gov.ua/sudovapraktika/inf_list/28_03_2014N375_11_14_14/ 

http://www.vasu.gov.ua/sudovapraktika/inf_list/28_03_2014N375_11_14_14/


322 
 

покладено на контролюючі органи, відповідно до якої був зроблений 

розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань платника податків; суму 

грошового зобов'язання, що повинен сплатити платник податку; 

попередження про наслідки несплати грошового зобов'язання або внесення 

виправлень до показників податкової звітності в установлений строк; 

граничні строки, передбачені цим Кодексом для оскарження податкового 

повідомлення-рішення ). Отже, ВАСУ вказує на можливість недотримання 

податково-правових норм владними суб’єктами.  Окрім того, за такого 

підходу взагалі стає зайвою робота центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, 

який зобов’язаний визначати форму податкового повідомлення рішення.  

По-друге, така позиція ускладнює захист прав та інтересів платника 

податків при оскарженні ним податкових повідомлень рішень, прийнятих 

контролюючим органом, і підкреслює нерівність владних і зобов’язаних 

суб’єктів податкових правовідносин. Справа у тому, що Податковий кодекс 

України закріплює певні формальні вимоги й щодо оформлення тих 

документів, які заповнює платник податків. При цьому в разі недотримання 

таких умов платник одразу відчуває негативні наслідки цього. Наприклад, у 

ст. 201 ПК України встановлено, що відсутність факту реєстрації платником 

податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі 

податкових накладних та/або порушення порядку заповнення обов’язкових 

реквізитів податкової накладної, передбачених п. 201.1 ст. 201 цього 

Кодексу, не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість 

до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення 

суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми 

податкових зобов'язань за відповідний звітний період. Як бачимо, 

дотримання формальних умов, зокрема що стосуються відповідних 

реквізитів, є обов’язковим для платника податків. У той же час формальні 

умови при виданні документів контролюючими органами можуть бути, за 
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власним розсудом суду, необов’язковими. Очевидно, що в цій позиції є 

дисонанс. 

Наведене яскраво вказує на необхідність ґрунтовного підходу до 

визначення правової природи тих листів, що видає ВАСУ, окреслення їх 

значення при вирішенні податкових спорів і, зокрема, характеристики їх як 

юридичних фактів, що впливають на динаміку фінансових правовідносин.  

 

3.2.3. Зловживання правом у системі юридичних фактів і його 

співвідношення із суміжними категоріями 

Повертаючись до розгляду юридичних дій як різновиду юридичних 

фактів, необхідно відзначити, що ще Є.В. Васьковський наполягав на поділі 

таких дій на дві категорії: дозволені й недозволені (правопорушення). Серед 

дозволених дій головне значення, на думку Є.В. Васьковського, мають ті з 

них, які навмисно спрямовані на створення, зміну або припинення 

юридичних відносин. Вони мають назву юридичних угод або актів. 

Правопорушення можуть бути випадковими, необережними і навмисними 

[43; с. 99] 1:  У цілому ми погоджуємося із таким розмежуванням, адже саме 

воно віддзеркалює те, яким чином дії суб’єктів фінансових правовідносин  

узгоджуються із приписами фінансово-правових норм з точки зору 

правомірності чи неправомірності.  

Так, неправомірні – це такі вчинки суб’єкта, які суперечать нормам 

фінансового права. Ними можуть бути як правопорушення, так і зловживання 

правом. Правопорушення становить протиправне, винне, соціально шкідливе 

діяння. Ознаками правопорушення традиційно називають [35, с. 196-199; 145, 

с. 554] 2: (1) протиправність (виражається у суперечності поведінки суб’єкта 

із нормами фінансового права); (2) суспільна шкідливість чи небезпека  

                                                           
1 [43] Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. – СПб.: Книж. маг. Н.К.Мартынова, 1894. – С. 99. 
2 [35; 145] Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: в 6-ти т. – Харьков: Легас; Право, – 2005. – С. 554; 

Будько З.М. Податкове правопорушення: формулювання дефініції / З.М. Будько // Бюджетно-податкова 

політика: теорія, практика, проблеми : матеріали наук.-практ. конф. – Ірпінь : Національна академія ДПС 

України, 2004. – С. 196–199. 
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(порушення суб’єктивних прав, перешкоджання виконанню обов’язків, 

заподіяння матеріальних або моральних збитків); (3) відповідна форма – дії 

або бездіяльність; (4)   винність, свідомо вольовий характер;  (5) караність.  У 

той же час підкреслимо, що для правопорушення як юридичного факту в 

динаміці фінансових правовідносин властивими є не всі названі ознаки. 

Йдеться, передусім, про винність як характеристику правопорушення у 

публічній фінансовій діяльності. Зокрема, у ст. 109 ПК України вказано, що 

податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) 

платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також 

посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або 

неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим 

законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи. Як бачимо, винність у наведеному трактуванні не значиться.  

До речі, що стосується інших інституційних різновидів фінансового 

правопорушення, то їх законодавче формулювання відсутнє1. У ст. 116 

Бюджетного кодексу України йдеться про порушення бюджетного 

законодавства, яким  визнається порушення учасником бюджетного процесу 

встановлених цим Кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм 

щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету 

та звітування про його виконання. Такий підхід є цілком логічний, адже він 

підкреслює специфіку фінансово-правового регулювання. Як вказують 

правники, «для притягнення особи до відповідальності за вчинення 

правопорушення необхідне встановлення складу правопорушення. Під 

складом правопорушення розуміють сукупність ознак протиправного 

винного соціально-шкідливого діяння (дії або бездіяльності), що посягає на 

                                                           
1 Такий стан справ навряд чи можна охарактеризувати як позитивний, адже ще Конституційний Суд України 

у Рішенні у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного 

тлумачення положення ч.1 ст.58 Конституції України від 9 лютого 1999 р. № 1-рп / 99 висловив правову 

позицію, що  «відповідальність можлива лише за наявності в законі чи іншому нормативно-правовому акті 

визначення правопорушення, за яке така юридична відповідальність особи передбачена, і яка може 

реалізовуватись у формі примусу зі сторони уповноваженого державою органу». Це вказує на необхідність 

саме законодавчого визначення різних інституційних різновидів порушень у сфері публічної фінансової 

діяльності. 
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встановлений правовий порядок. Склад правопорушення включає чотири 

обов’язкові елементи: об’єкт; об’єктивна сторона; суб’єкт; суб’єктивна 

сторона. Якщо із встановленням об’єкта, об’єктивної сторони та суб’єкта 

правопорушення не виникає проблем, то встановлення суб’єктивної сторони 

правопорушення (відношення особи до вчиненого правопорушення) є 

складним питанням»  Отже,  з метою спрощення процедури застосування 

заходів впливу законодавець відійшов від конструкції правопорушення. [38, 

с. 554, 555]  1 Таким чином констатуємо, що правопорушення як юридичний 

факт у динаміці фінансових правовідносин має певну специфіку, що 

пов’язана із особливістю сфери регулювання і передбачає, відсутність вини. 

Більше того, правопорушення як юридичний факт зумовлює трансформацію 

регулятивних фінансових правовідносин в охоронні [144, с. 87, 88] 2. 

Зловживання правом як юридичний факт розглядається як діяння, що 

може формально відповідати нормам фінансового права, однак у той же час 

порушує права і законні інтереси інших суб’єктів і набуває суспільної 

шкідливості. Наголосимо, що для фінансового права питання зловживання 

правом як виду юридичних фактів є мало дослідженим і потребує більш 

пильної уваги. Це не випадково, адже «проблема зловживання правом, попри 

наявність значної кількості спеціальних її монографічних досліджень, 

залишається однією з найбільш дискусійних у сучасній правовій доктрині, 

адже невизначеність цього явища у законодавстві та наявність суперечливих 

поглядів науковців на вказану проблематику вкрай ускладнюють виявлення 

шляхів попередження та уникнення подібних дій у суспільстві. Між тим 

кількість випадків зловживання правом не зменшується, способи його 

                                                           
1 [38] Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар: станом на 1 берез. 2011 р. / за ред. 

Л.К.Воронової, М.П. Кучерявенка. – Харків: Право, 2011. – С. 554, 555. 
2 Наприклад, М. П. Кучерявенко пише «податкові правовідносини поділяють на регулятивні 

(загальнорегулятивні та конкретно-регулятивні) й охоронні. Деталізуючи зміст регулятивних правовідносин 

з огляду на їх участь у здійсненні функцій права, податкові правовідносини можна розділити на: 1) 

загальнорегулятивні – визначають систему суб’єктів податкового права, їх загальний податково-правовий 

статус;2) конкретно-регулятивні – визначають поведінку конкретних учасників податкових правовідносин, 

особливості їх податково-правового статусу;3) охоронні – застосування заходів державного примусу, вплив 

на суб’єктів, які порушують приписи податково-правових норм» // [144]  Кучерявенко М. П. Податкові 

процедури: правова природа і класифікація: монографія / М.П. Кучерявенко. – Київ: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 

2009. – С. 87-88. 
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вчинення стають усе більш “вишуканими”, а простір його вчинення постійно 

розширюється» [280, с. 23]1. Ми цілком приєднуємося до такої думки.  

Показово, що науковці різняться у поглядах стосовно виокремлення  

ознак зловживання правом.  Наприклад,  В.В. Рєзнікова такими вважає : має 

місце лише при недобросовісній реалізації суб’єктом свого суб’єктивного 

права не за його призначенням; завжди має вольовий та усвідомлений 

характер; заподіяння шкоди суспільним інтересам та/або особистим 

інтересам третіх осіб чи створення реальної загрози її заподіяння; 

характеризується формальною правомірністю (має місце відсутність 

порушення конкретних юридичних заборон при порушенні загальних 

правових принципів, які покликані спрямувати поведінку суб’єкта в межах 

певного соціального призначення наданих йому правомочностей) [280, с. 

23]2. О. О. Вдовичен обґрунтовує висновок, що зловживання правом 

передбачає: наявність особи суб’єктивних прав; діяльність щодо реалізації 

цих прав; використання прав всупереч їх соціальному призначенню або 

заподіяння цим шкоди суспільним або особистим інтересам; відсутність 

порушення конкретних юридичних заборон або обов’язків; встановлення 

факту зловживання компетентним правозастосовчим органом; настання 

юридичних наслідків [44] 3. 

Дійсно, зловживання правом суб’єктами фінансових правовідносин  

має місце сьогодні все частіше і науковці про це пишуть на шпальтах 

багатьох видань [178;137; 415] 4. Наприклад, М.В. Жернаков, аналізуючи 

повноваження Державної фіскальної служби України в контексті виникнення 

                                                           
1 [280] Рєзнікова В.В. Зловживання правом: поняття та ознаки / В.В. Рєзнікова // Університетські наукові 

записки. – 2013-  № 1. – (45). – С. 23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.univer.km.ua 
2 [280]  Рєзнікова В.В. Зловживання правом: поняття та ознаки  / В.В Рєзнікова // Університетські наукові 

записки. – 2013-  № 1. – (45). – С. 23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.univer.km.ua 
3 [44] Вдовичен О. О. Поняття зловживання правом / О. О. Вдовичен [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://radnuk.info/statti/249-tioriua-gov/14801- 2011-01-19-03-05-49.html 
4 [178; 137; 415] Музика-Стефанчук О.А. Органи публічної влади як суб’єкти бюджетних правовідносин: 

монографія / О.А. Музика- Стефанчук. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 

2011. – 384 с;  Кривошеев И.А. Злоупотребление в налоговом праве и соотношение с понятием 

недобросовестности / И.А. Кривошеев // Финансовое право. – 2010. – № 2. – С. 22-27. [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.lawmix.ru; Ямненко Т.М. Проблеми доказування зловживання владою у 

фінансових правовідносинах  / Т.М. Ямненко // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту. – 2015. – Вип. 33. – С. 

89-91. 

http://www.univer.km.ua/
http://www.univer.km.ua/
http://radnuk.info/statti/249-tioriua-gov/14801-2011-01-19-03-05-49.html
http://www.lawmix.ru/
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податкових конфліктів та ускладнення можливостей їх подолання, робить 

висновок, що в межах цього органу зосереджені щонайменше такі функції, 

як: нормотворчі («забезпечення державної політики» означає фактично 

видання підзаконних нормативно-правових актів, які визначають порядок 

здійснення податкового обліку, проведення податкових перевірок, а також 

здійснення інших адміністративних процедур); фіскальні (адміністрування 

податків і зборів); контрольні (перевірка повноти і правильності сплати 

податків і зборів, ведення податкового обліку); поліцейські (віднесені до 

повноважень податкової міліції, передбаченої абз. 2 п. 41.1 ПК України, 

слідчо-оперативні дії, пов’язані з розслідуванням податкових 

правопорушень); каральні (застосування санкцій до порушників 

законодавства у сфері оподаткування); арбітражні (досудове вирішення 

податкових спорів). Підсумовуючи, науковець слушно зазначає, що 

регулювання, відповідно до якого один і той самий суб’єкт сам установлює 

правила, перевіряє їх виконання та притягує до відповідальності за їх 

невиконання, не можна вважати логічним у принципі, зосередження такої 

кількості владних функцій в одній структурі дає підстави для зловживань 

владою і проявів свавільності, що призводить до порушень прав платників і 

виникнення податкових конфліктів та податкових спорів [ 85, с. 91, 92] 1. 

Цілком подіялємо думку науковця. Як приклад наведемо такі випадки, які 

можуть призвести до зловживання правом контролюючими органами.  

Ст. 56 ПК України передбачено, що контролюючий орган, який 

розглядає скаргу платника податків, зобов'язаний прийняти вмотивоване 

рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем 

отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про 

вручення або надати йому під розписку. У той же час, керівник (його 

заступник або уповноважена особа) контролюючого органу може прийняти 

рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад 

                                                           
1 [85] Жернаков М. В. Податкові спори: реформування механізмів вирішення :  дис. ... д-ра юрид. наук : 

12.00.07 / М. В.Жернаков. – Ірпінь, 2015.   – С. 91, 92. 
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20-денний строк, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити 

про це платника податків. Однак на сьогодні жодним нормативно-правовим 

актом не визначено будь-яких критеріїв, якими мав би керуватися керівник 

контролюючого органу при зазначеному подовженні. Як наслідок, можливе 

зловживання, що буде виявлятися у необґрунтованому подовженні строку 

розгляду скарги і тим самим свідомому затягуванні процедури 

адміністративного оскарження. Зважаючи на викладене вважаємо, що ст. 56 

ПК України потребує доповнення таким  критеріями. 

Інший приклад. У ст. 94 ПК України вказано, що контролюючий орган 

може застосовувати адміністративний арешт майна платника податків як  

винятковий спосіб забезпечення виконання платником податків його 

обов'язків, визначених законом. При цьому встановлено, що арешт майна 

може бути повним або умовним. Повним арештом майна визнається заборона 

платнику податків на реалізацію прав розпорядження або користування його 

майном. У цьому випадку ризик, пов'язаний із втратою функціональних чи 

споживчих якостей такого майна, покладається на орган, який прийняв 

рішення про таку заборону. Умовним арештом майна визнається обмеження 

платника податків щодо реалізації прав власності на таке майно, який 

полягає в обов'язковому попередньому отриманні дозволу керівника (його 

заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу на здійснення 

платником податків будь-якої операції з таким майном. Зазначений дозвіл 

може бути виданий керівником (його заступником або уповноваженою 

особою) контролюючого органу, якщо за висновком податкового керуючого 

здійснення платником податків окремої операції не призведе до збільшення 

його податкового боргу або до зменшення ймовірності його погашення. 

Поряд із цим будь-яких умов, з якими пов’язується застосування повного 

адміністративного арешту майна законодавством не визначено. Очевидно, 

такий підхід обумовлює можливість зловживання правом контролюючого 

органу при прийнятті рішення про застосування такого забезпечувального 

заходу , що буде виявлятися у тому, що платник може бути поставлений у 
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більш жорсткі межі, чим обмежить і порушить законні права й інтереси 

платника податків. З огляду на викладене констатуємо, що ст. 94 ПК України 

потребує доповнення в контексті визначення умов для застосування різних 

видів адміністративного арешту майна. 

Загалом наведені та інші приклади свідчать про наявність такої 

проблеми, як встановлення дискреційних повноважень, прийняття на 

власний розсуд владних велінь органами, задіяними у публічній фінансовій 

діяльності. До її вирішення сьогодні вдаються багато науковців [329] 1, адже 

це пов’язано із забезпеченням реалізації принципів верховенства права в 

нашій державі, забезпеченням законності. Зокрема, Д.А. Кобильнік 

небезпідставно замислюється над вкрай актуальними питаннями, що 

потребують найскорішого вирішення. До їх кола вчений відносить такі: які 

саме повноваження мають вважатися дискреційними; чи необхідно й 

доцільно встановлювати дискреційні повноваження відповідним органам, що 

здійснюють публічну фінансову діяльність; яким чином при визначенні 

правового статусу певного органу, що задіяний у процесах мобілізації, 

розподілу і використання коштів публічних фондів, забезпечити баланс 

публічних і приватних інтересів учасників фінансових правовідносин та ін. 

[116]2 Конструктивною вбачається думка Н.Є. Маринчак. Вчена, 

розглядаючи ознакою податково-правового примусу реалізацію повноважень 

контролюючими органами виключно у межах, чітко визначених у законі, 

наголошує на її важливості з огляду на необхідність встановлення меж 

державного примусу. Далі вона пише: її раціональне вирішення – важлива 

складова забезпечення стабільності і гарантованості суспільства, а також 

самої держави, яка позиціонує себе як правову. Лише чітко визначивши 

сферу законного втручання у діяльність платника податків і зборів, засоби 

                                                           
1 [329] Смичок Є.М. Дискреційні повноваження контролюючих органів в аспекті реформування податкової 

системи / Є.М. Смичок // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.jur-

academy.kharkov.ua/download/Ikonf/20.pdf 
2 [116] Кобильнік Д.А. Деякі міркування стосовно дискреційних повноважень органів, що здійснюють 

фінансову діяльність в Україні / Д. А. Кобильнік. // Теорія і практика правознавства. – 2015. – Вип. 2. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_2_20 

http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/Ikonf/20.pdf
http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/Ikonf/20.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000011
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=tipp_2015_2_20
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його здійснення, держава в змозі забезпечити реалізацію принципу 

недоторканності права власності платників, закріпленого у Конституції 

України. При цьому встановлення меж державного примусу дозволяє 

встановити сферу, яка, з одного боку, передбачає законне втручання держави 

в суспільні відносини, застосування примусової дії незалежно від волі інших 

осіб з соціально корисною метою, а з іншого боку, орієнтують осіб, щодо 

яких здійснюється примус, на міру допустимості або недопустимості форм і 

видів діяльності уповноважених державою органів. Подібний погляд на межі 

примусової дії держави дозволяє говорити про них як про необхідні умови 

реалізації повноважень держави і про гарантії забезпечення прав і свобод 

людини [166, с. 35; 309, с. 43-48] 1.  

Наведені приклади стосуються зловживання правом владними 

суб’єктами податкових правовідносин. У той же час, особи, які мають 

виконувати владні веління, тобто зобовязані суб’єкти фінансових 

правовідносин, також можуть зловживати своїми правами. Наприклад, 

систематичне подання скарг платником податків до контролюючого органа. 

Такі дії обумовлюють можливість не сплачувати відповідні суми податків. 

Справа в тому, що відповідно до п. 56.15 ст. 56 ПК України скарга, подана із 

дотриманням строків, визначених п. 56.3 цієї статті, зупиняє виконання 

платником податків грошових зобов'язань, визначених у податковому 

повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до 

контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного 

оскарження. Якщо говорити про платників податків, то зазвичай таке 

зловживання повязано з його бажанням зменшити податковий тягар и 

ухилитися від оподаткування [200, с. 25-27] 2. Д.Гетманцев із цього приводу 

пише так: «Різновидом ухилення від оподаткування є зловживання 

                                                           
1 [166; 309] Маринчак Н. С. Забезпечувальні заходи в податковому праві :  дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 

/ Н. Є. Маринчак. – Київ, 2014. – С. 35; Рогов А. П. Понятие пределов государственного принуждения и их 

классификация / А.П Рогов // Вестник Саратовской государственной академии права. - Саратов: Изд-во 

СГАП. –  2011. – № 6 (82). – С. 43-48. 
2 [200] Оніщук Н.Ю. Правове регулювання протидії уникненню оподаткування: порівняльно-правовий 

аспект/ Н.Ю. Оніщук // Фінансове право . – 2014. –  № 2 (28). – С. 25-27. 
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платником своїми правами. Порушення законодавства в цьому випадку не 

має місця, адже платник, в межах чинного законодавства, вчиняє операцію 

або укладає правочини з єдиною або переважною метою – ухилитися від 

оподаткування або істотно зменшити податковий тягар. За кордоном така 

поведінка, що відбувається в межах закону має назву «tax avoidance», на 

відміну від «tax evasion», що передбачає пряме порушення чинного 

законодавства при оподаткуванні» [55] 1. І далі вчений посилається на ст.  42 

Закону Федеративної республіки Німеччина «Про збори» «зловживання має 

місце, якщо вибране юридичне оформлення угоди призвело до одержання 

платником податку або третьою особою не передбаченої законом податкової 

переваги, яка не виникла б у випадку вибору юридичного оформлення угоди, 

що відповідає її економічним результатам» [55]2.  Іншими словами, йдеться 

про використання права всупереч мети фінансово-праового регулювання. 

Характерно, що  для позначення терміна «зловживання правом» у праві 

США вживається також інший юридичний термін «недобросовісність». 

Зокрема, згідно зі ст. 6111 (Registration of tax shelters) Кодексу внутрішніх 

доходів США (Internal Revenue Code — IRC) під «податковою схемою-

укриттям» розуміється будь-яке підприємство, план, угода або транзакція, 

метою яких є уникнення або ухилення від сплати податку прямим або 

непрямим учасником. Для розмежування недобросовісних дій 

використовується критерій «ділової мети», тобто вказано, що податкові 

укриття не приносять доходу і існують лише з метою уникнути сплати 

податків і визнаються зловживанням  [15; 308, с. 83] 3. 

                                                           
1 [55] Гетманцев Д. До питання про зловживання платниками податків своїми правами / Д. Гетманцев // 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://jurblog.com.ua/2014/06/do-pitannya-pro-zlovzhivannya-

platnikami-podatkiv-svoyimi-pravami/ 
2 [55] Гетманцев Д. До питання про зловживання платниками податків своїми правами / Д.Гетманцев//  

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://jurblog.com.ua/2014/06/do-pitannya-pro-zlovzhivannya-

platnikami-podatkiv-svoyimi-pravami/ 
3 15; 308[] Рогач О.Я. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження / О.Я. Рогач. – Ужгород: Ліра, 

2011. – С. 83; Афанасьев А. Е. Контроль схем минимизации налогов в США / А.Е. Афанасьев // Российский 

налоговый курьер. – 2004. – № 17 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://www.rnk.ru/article_1947.html 

http://www.rnk.ru/article_1947.html
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Показово, що Д. Гетманцев обстоює позицію, відповідно до якої 

необхідно розмежовувати зловживання правом и податкове правопорушення. 

З цією метою він пропонує на рівні Податкового кодексу України визначити 

таке поняття як податкова шикана, що повинна тягнути за собою 

перекваліфікацію податкових зобов’язань платника, однак, на відміну від 

податкового правопорушення не може тягнути за собою фінансову 

відповідальність платника, крім нарахування пені на суму податкового 

зобов’язання, визначеного контролюючим органом внаслідок 

перекваліфікації, адже таке діяння за своєю формою є правомірним та не 

порушує закон [55] 1. Такі міркування є обґрунтованими, адже дозволяють 

відокремити два різних за правовою природою юридичні факти, а саме 

зловживання правом і правопорушення. Однак, для справедливості викладу 

матеріалу, позначимо, що не всі науковці зловживання правом пов’язують із 

правомірною поведінкою суб’єктів. Приміром, О.А. Музика-Стефанчук і Т.В. 

Ямненко стверджують, що «є випадки, коли зловживання є неправомірною 

поведінкою та можуть кваліфікуватися як податкові правопорушення. При 

цьому важливе значення має доказова база того, що суб’єкт податкових 

правовідносин дійсно порушив припис, вийшов за межі належної йому 

поведінки. Як приклад – зловживання цивільними правами з метою 

часткового або повного ухилення від оподаткування» [177] 2. Такий підхід 

вбачається спірним, адже він не дає об’єктивного бачення стосовно 

розмежування різних правових явищ. Зловживання правом суб’єктами 

фінансових правовідносин відбувається без порушення норм фінансового 

права і не передбачає протиправності. Не випадково Л. М. Шишлов пояснює, 

що в правовій дійсності існують ситуації, коли особа здійснює своє 

суб’єктивне право, формально не порушуючи юридичних заборон, але завдає 

                                                           
1 [55] Гетманцев Д. До питання про зловживання платниками податків своїми правами / Д.Гетманцев // 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://jurblog.com.ua/2014/06/do-pitannya-pro-zlovzhivannya-

platnikami-podatkiv-svoyimi-pravami/ 
2 [177] Музика- Стефанчук О.А., Ямненко Т.М. Проблеми зловживання правом у податкових відносинах: 

вітчизняний та європейський досвід // Сучасні виклики українського права у контексті європейської 

інтеграції. – 2016. – Бюлетень № 2 (2) // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://zdr.knu.ua/images/libraryfiles/B_RMV_05_2016_Muzyka-Stefanchuk_O._A._Yamnenko_T._M..pdf 
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шкоди суспільним або особистим інтересам іншої особи. З одного боку, ці дії 

ще не підпадають під поняття правопорушення, оскільки, з формальної точки 

зору не порушено жодної правової норми, а з іншого – завдають шкоди 

інтересам суспільства або держави, а отже, вже не можуть кваліфікуватися як 

правомірна поведінка [405]1. 

Від фінансового правопорушення і зловживання правом необхідно 

відмежовувати дефектні юридичних фактів. Порушення як юридичний факт 

закріплено у фінансовому законодавстві, зумовлює трансформацію 

регулятивних фінансових правовідносин в охоронні. 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. Дефектним є такий 

юридичний факт, одна чи сукупність ознак яких не відповідає тим 

характеристикам, що закріплені фінансово-правовою нормою. Зазначимо, що 

дефектними можуть бути виключно складні юридичні факти, яким будуть 

притаманні дефекти, пов’язані, приміром, із недотриманням форми і змісту 

звітного документа тощо. Тут доречно навести позицію Вищого 

адміністративного суду України, який у своєму листі зазначив: «Окремі 

дефекти форми рішення контролюючого органу не повинні сприйматися як 

безумовні підстави для висновку щодо протиправності спірного рішення і, як 

наслідок, про його скасування. Якщо спірне рішення прийняте 

контролюючим органом у межах своєї компетенції та з його змісту можна 

чітко встановити зміст цього рішення (зокрема, порушення законодавства, за 

які застосовуються відповідні санкції, та розмір останніх), таке рішення може 

бути визнане судом правомірним навіть у разі, коли не дотримано окремих 

                                                           
1 [405] Шишлов Л. М. До питання про поняття та сутність зловживання правом / Л. М. Шишлов // 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://radnuk.info/statti/249-tioriua-gov/14812-2011-01-19-03-16-

54.html 
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елементів форми спірного рішення» [153] 1. Отже, дефектні юридичні факти 

мають такі ж самі правові наслідки, як і  правомірні юридичні факти. 

Отже, як випливає із розглянутого вище, в умовах сьогодення 

зловживання правом може бути як з боку вданих суб’єктів фінансових 

правовідносин, так і зобов’язаних, і це негативне явище, з нашого погляду, 

більшою мірою пов’язано із 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 

регулювання і спричиняє шкоду або створює реальну загрозу її спричинення 

правам і законним інтересам інших суб’єктів правовідносин.   

 

3.2.4. Фінансово-правовий договір як юридичний факт 

Вивчаючи природу юридичних актів, необхідно наголосити, що вельми 

особливим юридичним фактом для фінансово-правового регулювання є 

договір. Приміром, І.В. Рукавишникова, визнаючи існування договору в 

фінансовому праві, вказує: договір являє собою юридичний факт, що 

виступає підставою виникнення, зміни чи припинення фінансових 

правовідносин [312, с. 45]2. Схоже міркує  М.В. Карасьова, яка зазначає: 

перш за все в фінансовому праві, як і деяких інших галузях права, засобом 

реалізації обов’язків і прав суб’єктів правовідносин є деякого роду юридичні 

факти, а саме договори. Разом із тим позиція М.В. Карасьової має відмінності 

від погляду І.В. Рукавишнікової. Так, М.В. Карасьова робить важливе 

уточнення, що договір у фінансовому праві не є самостійним юридичним 

фактом, а майже завжди залежить, „прив’язаний” до субординаційного акта 

індивідуального регулювання, бо він тільки роз’яснює рішення державного 

                                                           
1 [153] Лист Вищого адміністративного суду України  від 28 березня 2014 р. № 375/11/14-14 // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.vasu.gov.ua/sudovapraktika/inf_list/28_03_2014N375_11_14_14/ 
2 [312] Рукавишникова И.В. Метод финансового права: монография / И.В. Рукавишникова; отв. ред. 

Н.И. Химичева. – М.: Юристъ, 2006. – С. 45. 
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органу [108, с. 236, 237]1. Зважаючи на це, зазначимо, що серед правових 

актів чільне місце займають так звані інтерпретаційні акти (акти тлумачення, 

роз’яснення). Останні також можуть бути юридичними фактами, особливо 

якщо йдеться про акти Конституційного Суду України. Проте наполягати на 

тому, що «прив’язка» до субординаційного акта індивідуального 

регулювання» позбавляє такий договір властивостей юридичного акта, на 

нашу думку, нелогічно. Як убачається, за такого підходу можна вести мову 

про фактичний склад, що інтегрує у собі декілька юридичних актів, які в 

сукупності спрямовані на настання певних юридичних наслідків.  

У цьому контексті доречно навести приклад договору, який певною 

мірою роз’яснює рішення державного органу. Так, згідно із п. 39.6.1 пункту 

39.6 ст. 39 ПК України великий платник податків має право звернутися до 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і 

митну політику, із заявою про попереднє узгодження ціноутворення у 

контрольованих операціях. Попереднє узгодження ціноутворення у 

контрольованих операціях є процедурою між великим платником 

(платниками) податків та центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну податкову і митну політику, під час якої узгоджуються 

критерії для визначення умов, що відповідають принципу "витягнутої руки", 

для деяких майбутніх контрольованих операцій на обмежений строк на 

підставі договору. Предметом попереднього узгодження ціноутворення 

можуть бути, зокрема, але не виключно: види та/або перелік товарів (робіт, 

послуг), що є предметом контрольованих операцій; методи або комбінація 

методів встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу 

"витягнутої руки"; перелік джерел інформації, які передбачається 

використати для встановлення відповідності умов контрольованих операцій 

принципу "витягнутої руки"; строк, на який узгоджуються ціни у 

контрольованих операціях; допустиме відхилення від встановленого рівня 

                                                           
1  [108] Карасева М.В. Финансовое правоотношение: монография / М.В. Карасева. – М.: Норма 2001. – С. 236, 

237. 
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економічних умов здійснення контрольованих операцій; порядок, строки 

подання та перелік документів, які підтверджують дотримання узгоджених 

цін у контрольованих операціях. За результатами такого узгодження 

укладається договір, який підписується керівником великого платника 

(платників) податків або його уповноваженою особою та керівником 

(заступником керівника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову і митну політику. Такий договір має односторонній 

характер [228] 1. 

Як слушно вказує Н.М. Пархоменко, сьогодні договір не лише стає 

основним фактором економічних відносин, але й набуває значення 

універсального регулятора. Розширення сфери дії договорів обумовлене 

глибокими перетвореннями відносин власності, відміною всеохоплюючого 

планового розподілу, відмовою від системи адміністративних приписів щодо 

формування умов договору [208, с. 1]2. Дійсно, договірне регулювання 

присутнє у різних сферах суспільних відносин, в тому числі й фінансових. 

Ще років 10 тому, науковці майже одностайно підкреслювали, що для 

публічних галузей права таке юридичне явище як договір, не є характерним. 

Такий погляд вони обґрунтовували особливостями предмету та методу 

правового регулювання. Проте останнім часом все більше голосів віддається 

думці про справедливість існування договірних конструкцій у фінансовому 

праві. З приводу цього конструктивно міркує О. О. Дмитрик, вказуючи, що 

саме мобільність фінансових правовідносин, а також мінливість самої сфери 

фінансової діяльності говорить на користь підвищення регулятивної 

можливості такого договору через те, що в законодавстві неможливо 

передбачити всі без винятку варіанти розвитку фінансових відносин. Для 

додаткової аргументації такої позиції, вчена зауважує, що підвищення ролі 

договірного регулювання всіх сфер життєдіяльності країни обґрунтовується 

                                                           
1 [228] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – 

Ст. 112. 
2 [208] Пархоменко Н.М. Договір у системі права України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / 

Н.М. Пархоменко. – Київ., 1998. – С. 1. 
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докорінним реформуванням відносин у суспільстві, глобалізацією економіки 

та бажанням держави проводити ефективну фінансову діяльність  [75, с. 278, 

279] 1. 

На наше переконання, наведені аргументи підкреслюють доцільність 

існування договірних відносин у сфері фінансового регулювання для 

забезпечення більш «гнучких» відносин між різними суб’єктами. До того ж, 

розглядаючи публічну фінансову діяльність, традиційно ми говоримо про рух 

публічних коштів у межах відповідних стадій (мобілізація, розподіл, 

використання). На кожній із них можуть застосовуватися власні способи, за 

допомогою яких буде забезпечено рух коштів до публічних фондів 

(наприклад, бюджетів різних рівнів).  Так, на стадії мобілізації коштів можна 

говорити про метод: а) обов’язкової мобілізації; б) добровільної мобілізації2 

[372, с. 13]. При цьому метод обов’язкової мобілізацій полягає в 

установленні виду платежу, точного його розміру, строку внесення й 

відповідальності за фінансове правопорушення. Отже йдеться про 

акумулювання коштів від сплати податків, зборів, штрафів та інших 

платежів. Державні органи і органи місцевого самоврядування, будучи 

владним суб’єктом, зобов’язують кожного сплачувати податки та збори в 

розмірах і порядку, встановленому законом. Із цього випливає, що особи, які 

є платниками податків, не мають права вибору альтернативної поведінки. У 

них є лише обов’язок, який необхідно виконати, а в разі невиконання або 

неналежного виконання така особа буде притягнутою до відповідальності. 

Зовсім інший характер має метод мобілізації грошових коштів за умов 

добровільності. За такого способу замість обов’язку визначальним є власне 

волевиявлення суб’єкта (наприклад, реалізація державних цінних паперів, 

благодійні внески і т.д.). У зазначеному вбачаються підстави говорити про 

наявність певних проявів диспозитивності у фінансовому праві. Хоча, 

                                                           
1 [75]  Дмитрик, О.О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи розвитку: монографія / О.О. 

Дмитрик. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2010. – С. 278-279. 
2 [372] Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, О.О. Дмитрик та ін.; за ред. 

М.П. Кучеряенка. – Харків: Право, 2013. –  С. 13. 
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безумлвно, і ми на цьому наголошуємо, єдиним методом правового 

регулювання фінансових відносин є імперативний, а певні прояви 

диспозитивності можливі виключно в рамках такого методу. Наприклад, 

особа бажає придбати відповідні державні цінні папери (волевиявлення 

особи – прояв диспозитивності), а далі вже держава в особі відповідних 

органів  встановлює порядок їх обігу. Іншими словами, диспозитивність у 

таких відносинах «закінчується» на етапі вираження бажання відповідним 

суб’єктом (юридичною або фізичною особою, міжнародною організацією, 

іншою державою) придбати цінні папери (надати грошові кошти), далі у цей 

процес «включається» імперативність ‒ держава видає відповідні імперативні 

приписи, що обов’язкові для подальшої динаміки таких відносин. 

Ще раз підкреслимо, що за такого підходу ні якою мірою не йдеться про 

можливість поставити знак рівності між подібними відносинами і 

диспозитивними суспільними зв’язками. Відносини з державного 

запозичення мають певну диспозитивність саме на стадії виникнення. Окрім 

того, в умовах сьогодення можна говорити і про те, що  подальша їх динаміка 

відбувається також за волевиявлення кредиторів. Отже, придбання 

державних цінних паперів, надання кредитів є добровільним з боку 

кредиторів, але всі умови кредитних відносин визначені державою в 

безумовному, односторонньому порядку (термін, платність, види, підстави 

припинення та зміни). Позичальник визначає умови позики і кредитори не 

можуть їх змінювати, коригувати.   

Слушно міркує з цього приводу А. М. Котенко. Науковець зауважує, 

що проявом диспозитивних засад при правовому регулюванні фінансових 

відносин, що реалізується насамперед через застосування договірних 

конструкцій у сфері фінансово-правового регулювання. До таких договірних 

конструкцій пропонується віднести фінансово-правові договори позики, 

позички, кредитні договори, договори про надання кредитних ліній, 

розміщення державних цінних паперів. А. М. Котенко акцентує увагу на 

наявності певної тенденції у наукових пошуках вчених до обґрунтування 
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можливості застосування договірного способу регулювання деяких 

фінансових правовідносин [133, с. 55, 56] 1. Дійсно, такі наукові пошуки 

лише сприятимуть більш ефективному функціонуванню фінансової системи 

держави та сприятимуть удосконаленню правового регулювання фінансових 

відносин, що є позитивним.  

Договірні конструкції з огляду правовідносин, безумовно, виконують 

важливу роль в ефективному функціонуванні останніх, а також становлять 

предмет наукового інтересу вчених-фінансистів. На наше переконання, 

очевидно,  що саме за допомогою укладення договорів у фінансово-правовій 

площині можливо забезпечити певну «гнучкість» відносин між різними 

суб’єктами (наприклад, державою (в особі компетентних органів, їх 

посадових осіб) та платником податків), що стане певним кроком у 

забезпеченні балансу приватного і публічного інтересів у сфері фінансів.  

Традиційно договором є угода сторін, їх узгоджене волевиявлення, яке 

спрямоване на досягнення певного результату [378, с. 50] 2. Учасники 

відносин вступають у договірні відносини вільно та незалежно. Так, 

прикладом такого роду договору може бути угода про розстрочення чи 

відстрочення грошового зобов’язання. Зокрема,  для цього  платник податків 

подає до контролюючого органу заяву, в якій йдеться про можливість 

розстрочення (відстрочення) податкового боргу. У такому випадку платник 

податків сам приймає рішення стосовно вступу у договірні відносини. 

Держава, закріплюючи відповідний імперативний припис у ст. 100 

Податкового кодексу України, надає платнику податків можливість 

відстрочення або ж розстрочення грошових зобов’язань або податкового 

боргу, а скористатися цим правом, використати надану можливість чи ні ‒ це 

вже платник податку вирішує для себе самостійно. У разі, коли платник 

податку приймає рішення скористатися наданим законом правом, фіскальний 

                                                           
1 [133] Котенко А.М. А.М. Договірні відносини у сфері фінансово-правового регулювання: дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.07 / А.М. Котенко. – Харків, 2012. – С. 55, 56. 
2 [378] Халфина, Р. О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве / Р. 

О. Халфина. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1954. – С. 50. 
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орган може або погодитися із умовами платника податків, що викладені у 

відповідній заяві, або, якщо платник не відповідає встановленим критеріям, 

повністю відмовити у розстроченні (відстрочення) грошового зобов’язання 

(податкового боргу). Розглядаючи такий договір як юридичний факт у 

податковому регулюванні, слід звернути увагу на те, що при розстроченні 

(відстроченні) податкового боргу йдеться й про зміну строків сплати. На 

нашу думку, в сукупності це обумовлює зміну умов реалізації податкового 

обов’язку та статусу кожного конкретного платника податків. У підсумку, 

первісні фінансові відносини припиняються і виникають нові (зміна 

фінансових (податкових) правовідносин не відбувається). 

На наше переконання, подібним договорам властиві такі ознаки: 1) 

укладаються в рамках здійснення публічної фінансової діяльності держави; 

2) укладаються між учасниками фінансових відносин, причому на стороні 

одного з них виступає орган держави, наділений владними повноваженнями 

у фінансовій сфері; 3) мають чітку спрямованість – сприяють задоволенню 

балансу приватного і публічного інтересу, що передбачає забезпечення 

збирання, розподілу або використання грошових коштів держави і органів 

місцевого самоврядування; 4) підстави й умови їх укладення, як правило, 

визначені у фінансовому законі.  

Договори також «присутні» як елемент фактичного складу в динаміці 

фінансових правовідносин з публічного запозичення. Ми вже зазначали, що 

для розвитку такого різновиду фінансових правовідносин необхідна 

наявність фактичного складу. Його елементами є: (1)  закон, адже  державні 

запозичення здійснюються в межах, визначених законом про Державний 

бюджет України, в якому мають визначатися межі такого запозичення; (2) 

договір, оскільки обов’язковою умовою їх реалізації є наявність 

волевиявлення тієї сторони фінансових правовідносин, що протистоїть 

владному суб’єкту, іншими словами, - кредитора, яким можуть виступати 

національні фізичні й юридичні особи, міжнародні організації, інші держави. 

Якщо говорити про зовнішні запозичення, то таке волевиявлення 
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відбивається у відповідних меморандумах і міжнародних договорах. 

Наприклад, Меморандум про взаєморозуміння між Україною як 

Позичальником та Європейським Союзом як кредитором ратифіковано 

Законом України 18 червня 2015 р.1 [266].  

У названому Меморандумі зазначено: 15 квітня 2015 року 

Європейський парламент та Рада Європейського Союзу прийняли рішення 

про надання макрофінансової допомоги Україні у розмірі до 1,8 мільярда 

євро у вигляді кредиту (Рішення EC 2015/601). Метою цієї допомоги є 

термінове зменшення зовнішнього фінансового тиску на Україну, 

поліпшення її платіжного балансу та забезпечення бюджетних потреб, а 

також підсилення її позиції за валютними резервами. Ця допомога з боку 

Європейського Союзу є додатком до ресурсів, які надаються Україні 

міжнародними фінансовими установами та на основі двосторонніх угод з 

донорами на підтримку державної програми економічної стабілізації та 

реформ.  Допомога буде надана трьома траншами по 600 мільйонів євро 

кожний. Виплати здійснюватимуться за умови задовільного проведення 

заходів з реалізації домовленостей за програмою розширеного кредитування 

(ПРК), укладеної між Україною та Міжнародним валютним фондом (далі - 

МВФ). Перший платіж буде виплачено після набрання чинності 

Меморандумом і відповідною Кредитною угодою, за умови, отримання 

Україною виплат в рамках ПРК, укладеної з МВФ. Виділення другого та 

третього траншів не може відбутися раніше аніж через три місяці після 

виділення попереднього траншу і також буде обумовлено позитивною 

оцінкою Європейської Комісії (далі – «Комісія»), від імені Європейського 

Союзу, прогресу, досягнутого стосовно зазначеного далі переліку умов 

реалізації політики макроекономічного та структурного регулювання. Ці 

                                                           
1 [266] Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та 

Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником і Національним 

банком України як Фінансовим агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо 

отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 800 мільйонів 

євро): Закон України від 18  червня 2015 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/538-19/paran2#n2 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/538-19/paran2#n2
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умови засновані на програмі економічної стабілізації та реформ, розгорнутої 

органами влади України, та узгодженої з домовленостями, досягнутими 

Україною з МВФ 1 [266]. Таким чином, для виникнення та динаміки 

фінансових правовідносин із запозичення обов’язково має бути 

волевиявлення кредитора, що відбивається зазвичай у відповідному договорі 

(угоді). Окрім того, у такому договорі визначаються умови надання певного 

кредиту. Отже, договір як юридичний факт стає рушійною силою, 

реалізуючись у динаміці фінансових правовідносин.  

 

3.2.5. Правовстановлюючі, правозмінюючі та правоприпиняючі 

юридичні факти 

Юридичні факти можна також класифікувати за юридичними 

наслідками. В попередніх розділах роботи ми досить ретельно дослідили 

погляди на характеристику публічної фінансової діяльності, зміст і структуру 

фінансових правовідносин. Саме з тих висновків, що нами було при цьому  

зроблено, ми будемо виходити, аналізуючи правовстанолюючі, 

правозмінюючі іправовприпиняючі юридичні факти  стосовно динаміки. Ще 

О.О. Красавчиков зазначав, що правовідносини можуть проходити три стадії: 

виникнення, зміну і припинення. Кожен із названих етапів – вид юридичних 

наслідків, що встановлюються нормами права за наявності певних 

юридичних фактів [136, с. 84] 2. Тому за юридичними наслідками юридичні 

факти поділяються на правовстановлюючі, правозмінюючі та 

правоприпиняючі. Як раз за такого підходу ми можемо прослідковувати 

конкретні етапи в динаміці відповідних правовідносин, і фінансових, 

зокрема. Так, особливої важливості з огляду на використання у фінансово-

                                                           
1 [266] Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та 

Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником і Національним 

банком України як Фінансовим агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо 

отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 800 мільйонів 

євро): Закон України від 18  червня 2015 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/538-19/paran2#n2 
2 [136] Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве / О.А. Красавчиков. – М. : 

Госюриздат, 1958. – С. 87.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/538-19/paran2#n2
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правовому регулюванні переважно норм, які встановлюють юридичні 

обов’язки для суб’єктів, набуває як момент виникнення, так і закінчення 

(припинення) фінансових правовідносин. 

Однак, для справедливості викладу матеріалу, зазначимо, що сьогодні 

висловлюються науковцями думки, що класифікація, за якої 

виокремлюються лише три види юридичних фактів (правовстановлюючі, 

правозмінюючі та правоприпиняючі) не враховує всі варіанти трансформацій 

правовідносин. При цьому наголошується на можливості призупинення 

останніх, поновлення після призупинення тощо. О.А. Явор, погоджуючись із 

іншими знаними вченими, пише, що більш точним є підхід до класифікації 

юридичних фактів за ознакою характеру наслідків, що настають внаслідок 

існування певних обставин, за яким вони можуть бути поділені не на три, а 

більше видів. Далі вона наводить такі приклади: 1) юридичні факти, що 

встановлюють право (договір найму житла, що  є підставою виникнення прав 

і обов’язків щодо користування відповідним житлом (ст. 810 ЦК України); 2) 

юридичні факти, що змінюють право (наявність цих фактів спричиняє зміну 

юридичних наслідків, у тому числі правовідносин, що вже існують. 

Прикладом може служити договір міни за ст. 715 ЦК України. Зміни можуть 

відбуватися щодо носіїв конкретних прав та обов’язків (цесія) та щодо змісту 

цих прав та обов’язків (заміна виконання); 3) юридичні факти, що 

припиняють право (це такі обставини, наявність яких спричиняє припинення 

юридичних наслідків, у тому числі правовідносин, що вже існують. 

Наприклад, конфіскація позбавляє особу права власності на майно (ст. 354 

ЦК України); 4) юридичні факти, що перешкоджають виникненню або 

трансформації права (обставини, наявність яких зумовлює правову 

неможливість виникнення, зміни, припинення тощо юридичних наслідків. 

Зокрема, перебування в близькій спорідненості, що виключає можливість 

укладення шлюбу (ст. 26 СК України); 5) юридичні факти, що призупиняють 

право (зупинення позовної давності у випадках, передбачених ст. 263 ЦК 

України); 6) юридичні факти, що поновлюють право (обставини, наявність 
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яких спричиняє поновлення прав, що існували раніше, зокрема,  у разі появи 

особи, оголошеної померлою, суд скасовує відповідне рішення, і така особа 

може зажадати від інших суб’єктів повернення майна, що належить їй (ст. 48 

ЦК України). [48; 379, с. 73-81; 411, с. 57] 1. Навряд чи такі міркування можна 

назвати конструктивними. Певний деструктив виявляється у 

невизначенності, про які ж все-таки явища йдеться: (1)  юридичні факти як 

життєві обставини, які обумовлюють динаміку правовідносин, чи (2) факти 

як явища, що породжують виникнення права як сукупності 

загальнообов’язкових і формально визначених правил поведінки суб’єктів,  

або про (3) юридичні факти, що обумовлюють виникнення 

правосуб’єктності.  Очевидно, що це різні речі. Не випадково С. С. Алексєєв 

писав: «Тільки за винятком самої правосуб'єктності всі інші правовідносини 

складаються в результаті взаємодії трьох передумов - норми права, 

правосуб'єктності, юридичного факту (чи кількох фактів). Юридичні норми 

разом з правосуб'єктністю (та іншими загальними суб'єктивними правами і 

обов'язками) утворюють ту загальну базу, на якій за допомогою юридичних 

фактів відбувається рух конкретних (абсолютних і відносних) правовідносин, 

їх виникнення, зміна, припинення» [6, с. 343, 344]2. 

Спробуємо на певних прикладах з’ясувати, які види юридичних фактів із 

названих вище притаманні фінансово-правовому регулюванню. Для цього 

проаналізуємо динаміку фінансових правовідносини стосовно державних 

запозичень, адже сьогодні в Україні одним із вагомих джерел фінансування 

дефіциту бюджету є державні запозичення.  

Згідно із Законом України «Про державний бюджет України на 2015 рік» 

(Додаток № 2) було передбачено надходження від запозичення у сумі 

396938412,2 тис грн, у тому числі внутрішні запозичення – 110201271,5 тис. 

                                                           
1 [48; 379; 411] Явор О.А. Юридичні факти у сімейному праві України: усталені підходи і новітні тенденції: 

монографія / О.А. Явор. – Харків: Право, 2016. – С. 57; Волкова І.М. Юридичні факти: Окремі проблеми 

класифікації // http://www.lj.kherson.ua/2016/pravo05/part_1/4.pdf; Харитонов Є.О. Деякі питання класифікації 

юридичних фактів / Є.О. Харитонов // Актуальні проблеми дер- жави і права. – 2008. – Вип. 42. – С. 73–81. 
2 [6] Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций: В 2 т. – Т. 1: Основные вопросы общей теории 

социалистического права. – С. 343-344. 

http://www.lj.kherson.ua/2016/pravo05/part_1/4.pdf
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грн, зовнішні – 286737140,7 тис. грн [247].1  Що стосується 2016 року, то у 

проекті закону «Про державний бюджет України на 2016 рік» вказано такі 

цифри: всього запозичень 217997656,9 тис. грн, із них 98443656,9 тис. грн 

внутрішні запозичення та 119554000,0 тис. грн зовнішніх запозичень[248] 2. 

Така ситуація характерна не лише для нашої держави. Науковці та фахівці 

слушно підкреслюють, що будь-яка держава для поповнення публічних 

фондів, зокрема, бюджетів, застосовує запозичення, без цього механізму вона 

не в змозі обійтись [372, с. 310] 3.  Якщо бюджет (державного чи місцевого) 

має дефіцит, то додатково мобілізовані кошти використовуються на покриття 

різниці між бюджетними видатками і доходами. У разі позитивного 

бюджетного сальдо мобілізовані за допомогою державного кредиту кошти 

використовуються безпосередньо для фінансування економічних і соціальних 

програм. Це означає, що державний кредит, будучи засобом збільшення 

фінансових можливостей держави, може стати важливим чинником 

прискорення соціально-економічного розвитку держави. Державний кредит є 

також джерелом збільшення прибутків власників цінних паперів, що 

досягається через виплату процентів і виграшів за державними позиками 

[368, с. 387] 4. 

Незважаючи на те, що відносини щодо державного запозичення 

піддавалися ґрунтовному розгляду такими вченими, як І.Б. Заверуха, 

Н.А. Зайцева, С.В. Ніщимна та іншими, з огляду на постійний розвиток 

позначених суспільних зв’язків та вдосконалення їх правового регулювання 

деякі важливі питання потребують додаткової уваги. Одним із них є 

характеристика тих ознак, які впливають на розвиток в часі фінансових 

                                                           
1 [247] Про державний бюджет України на 2015 рік: Закон України від 28 грудня 2014 р. // Відомості 

Верховної Ради України . – 2015. – № 5. – Ст. 37. 
2 [248] Про державний бюджет України на 2016 рік: проект Закону України № 3000 від 14 вересня .2015 р. // 

[Електронний ресурс}. – Режим доступу:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56449 
3[372] Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, О.О. Дмитрик та ін.; за ред. 

М.П. Кучеряенка. – Харків: Право, 2013. –  С. 310. 
4 [] Фінанси : навч. - метод. посіб. / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. – Київ : 

КНЕУ, 2003. – 387 с. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56449
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правовідносин із залучення державою і територіальними громадами коштів 

до публічних фондів.  

Відповідно до п. 19 ст. 2 Бюджетного кодексу України державне 

запозичення – це операції, пов'язані з отриманням державою кредитів (позик) 

на умовах повернення, платності та строковості з метою фінансування 

державного бюджету, а згідно з п. 33 ст. 2 - місцеве запозичення становить 

собою  операції з отримання до бюджету Автономної Республіки Крим чи 

міського бюджету кредитів (позик) на умовах повернення, платності та 

строковості з метою фінансування бюджету Автономної Республіки Крим чи 

міського бюджету. З урахуванням наведених положень можемо 

констатувати, що фінансові правовідносини щодо запозичення 

опосередковують провадження відповідних операцій державою і 

територіальними громадами стосовно кредитів на умовах повернення, 

платності та строковості з метою фінансування дефіциту певного бюджету. 

Аналіз чинного бюджетного законодавства дозволяє стверджувати, що 

фінансові правовідносини з публічного запозичення виникають саме на такій 

стадії публічної фінансової діяльності, як мобілізація коштів до публічних 

фондів. Так, державний та місцевий кредит, поряд із податками, становить 

собою спосіб залучення, мобілізації грошових кошів до публічних фондів. У 

той же час названі способи суттєво різняться [371, с. 284-287; 372, с. 312]1. З 

огляду на це ми не можемо погодитися із твердженням вчених, які 

зазначають, що відносини стосовно державного запозичення «динамічно 

розвиваються у інших напрямках публічної фінансової діяльності (йдеться 

про розподіл і використання)» [90, с. 47]2. Після того, як кошти, отримані як 

публічне запозичення надійшли до відповідного бюджету, вони 

розподіляються за загальними правилами, встановленими у бюджетному 

процесі Бюджетним кодексом України. Це пов’язано із тим, що сьогодні 

                                                           
1 [371; 372] Фінансове право : підручник / Є. О. Алісов, Л. К. Воронова, С. Т. Кадькаленко. – Харків : 

Консум, 1999. – С. 284-287;  Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, 

О.О. Дмитрик та ін.; за ред. М.П. Кучеряенка. – Х.: Право, 2013. –  С. 312. 
2 [90] Зайцева Н. А. Правове регулювання державного кредиту в Україні  : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 

/Н.А. Зайцева. – Харків, 2009. – С. 47. 



347 
 

Бюджетний кодекс України не встановлює цільової «прив’язки» між тими 

грошовими коштами, які надійшли при запозиченні, й напрямами їх 

використання. Відповідно до ст. 15 Бюджетного кодексу України для 

фінансування дефіциту бюджету використовуються кошти від державних 

(місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень. На наш погляд, єдиним 

виключенням із цього можуть  бути ті кредити, які залучаються для реалізації 

інвестиційних проектів відповідно до ч.2 ст. 16 Бюджетного кодексу України, 

адже кошти у такому разі мають цільове призначення. До того ж, як 

традиційно зазначається вченими, реалізація кредитно-фінансових відносин з 

приводу залучення державою додаткових фінансових ресурсів, тобто 

здійснення запозичень, становить собою основний зміст державного боргу 

[87, с. 26] 1. Це говорить про те, що  на стадії використання коштів 

відбувається виникнення та розвиток не відносин з державного запозичення, 

а стосовно державного боргу. Останній, згідно із п. 20 ст. 2 Бюджетного 

кодексу України, є загальною сумою боргових зобов'язань держави з 

повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну 

дату, що виникають внаслідок державного запозичення []. Додатковим 

аргументом для обґрунтування нашої позиції є наявність відповідних 

приписів у Законі про державний бюджет на поточний рік. Зокрема, у ст. 5 

Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік» визначено, що  

на 31 грудня 2015 року граничний обсяг державного боргу становить суму 

1.393.950.825,4 тис. гривень (подальша деталізація відбивається у 

відповідних додатках до названого закону) [247]2. Отже, фінансові відносини 

з публічного запозичення виникають, змінюються та припиняються саме на 

першій стадії публічної фінансової діяльності – мобілізації коштів до 

публічних фондів. Тому можна стверджувати, що їх динаміка відбувається 

                                                           
1 [87] Заверуха І.Б. Проблеми правового регулювання державного боргу України : дис... д-ра юрид. наук: 

12.00.07 / І.Б. Заверуха. – Львів, 2007. – С. 26. 
2[247]  Про державний бюджет України на 2015 рік: Закон України від 28 грудня 2014 р. // Відомості 

Верховної Ради України . – 2015. – № 5. – Ст. 37. 
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саме в межах такої стадії публічної фінансової діяльності, як мобілізації 

коштів до публічних фондів. 

Далі, визначимо, коли виникають розглядувані відносини у площині 

визначення юридичних фактів, які зумовлюють виникнення правовідносин. 

Як слушно вказує М.П. Кучерявенко, в основі виникнення (втім, так само як і 

зміни та припинення) податкових правовідносин лежать юридичні факти – на 

цій підставі, податкові правовідносини з’являються, тривають, розвиваються, 

поки новий юридичний факт їх не змінить чи не припинить [145, с. 473]  1. 

Логічно цей посил застосовувати й стосовно інших видів фінансових 

правовідносин.  

Як ми зазначили, такі відносини державного і місцевого  запозичення 

змінюються та набувають нових якостей у межах названої стадії публічної 

фінансової діяльності, чим відрізняються від інших видів фінансових 

правовідносин. У той же час, за загальним правилом, фінансові 

правовідносини виникають, змінюються і  припиняються завжди на підставі 

закону (а не за волевиявленням сторін) [372, с. 44]2. Очевидно, що фінансові 

правовідносини з державного і  місцевого запозичення виникають, 

змінюються і припиняються на підставі закону, адже їх регулювання 

здійснюється ст. 16, 18 та ін. Бюджетного кодексу України. Фінансово-

правова норма таким чином визначає загальні підстави виникнення відносин, 

які стосуються невизначеного кола суб’єктів. Що стосується юридичного 

факту, то він, за слушними словами І.Л. Самсіна, «виникає завжди відносно 

тієї чи іншої конкретної особи, з якою він від моменту виникнення пов’язує 

юридичну норму. Юридичний факт, як правило, описаний у гіпотезі правової 

норми, яка в класичній її структурі «якщо – то – інакше» відповідає елементу 

«якщо», тобто вказує на певну обставину, до якої правова норма 

застосовується, і, відповідно, є необхідною умовою дії цієї норми [316, с. 

                                                           
1 [145]  Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 6 т. – Харьков: Легас, 2004 – Т. 2. Введение в теорию 

налогового права. – С. 473. 
2 [372] Фінансове право: підручник / М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, О.О. Дмитрик та ін.; за ред. 

М.П. Кучеряенка. – Харків: Право, 2013. –  С. 44.  
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157] 1. З огляду на це констатуємо, що саме у Бюджетному кодексі визначено 

фактичний склад, що обумовлює динаміку розглядуваних правовідносин. 

Водночас підкреслюємо, що указівки Бюджетного кодексу України для 

динаміки такого виду фінансових правовідносин замало. Це пов’язано із тим, 

що для виникнення таких відносин необхідна наявність відповідних 

юридичних фактів (а саме, фактичного складу). Показово, що 

Ю. А. Ровинський констатував, що фінансові правовідносини виникають у 

зв'язку з виданням закону, який встановлює лише типові ознаки цих 

правовідносин. Виникнення конкретних правовідносин, на думку вченого, 

вимагає видання на основі закону індивідуальних фінансових актів. «Таким 

чином, загальна норма закону конкретизується в ряді загальних і 

індивідуальних фінансових та фінансово-планових актів, виданих на основі 

та на виконання закону, забезпечуючи виникнення фінансових правовідносин 

у зв'язку із законом і в точній відповідності з установленими ним нормами, 

які відображають реальні господарські та фінансові зв'язки» [307, с. 160]2. З 

певною умовністю із міркуванням Ю.А. Ровинського погоджується й 

І.Л. Самсін, коли зазначає: «норми бюджетного права, перш ніж 

реалізуватися в конкретних правовідносинах, дійсно, потребують прийняття 

низки підзаконних нормативних актів та актів індивідуальної дії. Так, 

виділення коштів на фінансування бюджетної установи передбачає цілу 

серію процедур, серед яких затвердження того чи іншого виду видатків 

бюджету в бюджетній класифікації, спрямування бюджетних запитів 

установ, прийняття закону про бюджет на відповідний рік, переказ коштів на 

відповідні рахунки казначейським органом. Реалізація передбаченого 

законом обов’язку Національного банку України щодо ліцензування 

                                                           
1 [316] Самсін І.Л. Податкове зобов'язання: правова природа, динаміка та наслідки невиконання : монографія 

/ І.Л. Самсін. – Харків : Право, 2013. – С. 157. 
2  [307] Ровинский Е. А. Основные вопросы теории Советского финансового права/ Е.А. Ровинский. – М.: 

изд-во МГУ. – С. 160.  
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діяльності комерційних банків також неможлива без видання окремого акта 

індивідуальної дії» [316, с. 147] 1 . 

Так, наведені твердження є беззаперечними. Йдеться про те, що 

державні запозичення здійснюються на підставі норм Бюджетного кодексу 

України  і в межах, визначених законом про Державний бюджет України 

(крім випадків, передбачених ч. 4 ст. 15 та абз. 1 ч. 7 ст. 16 Бюджетного 

кодексу України). Отже, за загальним правилом для динаміки фінансових 

правовідносин із державного запозичення необхідно також прийняття Закону 

про державний бюджет на відповідний рік, в якому мають визначатися межі 

такого запозичення. До речі, у додатках до названого законодавчого акта, 

зазвичай, надається перелік кредитів, що залучаються державою у 

відповідному бюджетному році від іноземних держав, банків і міжнародних 

фінансових організації.  

Ще однією особливістю фінансових правовідносин із державного 

запозичення, яка впливає на їх динаміку і, зокрема, на виникнення, є те, що 

згідно із ст. 16 Бюджетного кодексу України саме  Кабінет Міністрів України 

визначає умови здійснення державних запозичень, у тому числі вид, валюту, 

строк та відсоткову ставку державного запозичення. Як приклад можна 

навести розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2015 р. за  

№ 859-р «Деякі питання вчинення у 2015 році правочинів з державним 

боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою 

боргом» [70]2. 

Що стосується місцевих запозичень, то відповідно до ст. 74 

Бюджетного кодексу України «обсяг та умови здійснення місцевих 

запозичень і надання місцевих гарантій погоджуються з Міністерством 

фінансів України. Обсяг та умови здійснення місцевих зовнішніх запозичень 

                                                           
1 [316] Самсін І.Л. Податкове зобов'язання: правова природа, динаміка та наслідки невиконання : монографія 

/ І.Л. Самсін. – Харків : Право, 2013. – С. 147. 
2 [70] Деякі питання вчинення у 2015 році правочинів з державним боргом за державними зовнішніми 

запозиченнями та гарантованим державою боргом: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2015 р., № 859-р.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/859-2015-

%D1%80 
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шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій 

і надання місцевих гарантій для забезпечення повного або часткового 

виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, що виникають за 

кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій, вважаються 

погодженими, якщо Міністерством фінансів України рішення не прийнято 

протягом одного місяця з дня надходження документів на погодження. 

Міністерство фінансів України здійснює реєстрацію місцевих запозичень та 

місцевих гарантій. Усі договори про місцеві запозичення, договори, 

виконання зобов'язань за якими забезпечено місцевими гарантіями, та 

договори про відшкодування витрат місцевого бюджету, а також зміни 

істотних умов таких договорів реєструються у Реєстрі місцевих запозичень 

та місцевих гарантій». 

У той же час надані Бюджетним кодексом України повноваження щодо 

державних та місцевих запозичень уряд трактує вкрай розширювально, що 

призводить до  нехтування принципами бюджетної системи, які встановлено 

у 7 названого Кодексу, та іншими нормами. Наведемо такий приклад. Так, 18 

грудня 2015 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову № 

1040 «Деякі питання вчинення у 2015 році правочину щодо переведення 

місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми 

запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках, до державного боргу». У 

п. 1 цієї постанови вказано: «Міністерству фінансів з урахуванням рішення 

Київської міської ради від 17 грудня 2015 р. № 26/26 вчинити у 2015 році 

правочин щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради 

за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 році, в обсязі 

117393822 долари США та переведення місцевого боргу Київської міської 

ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2011 році, в 

обсязі 233671875 доларів США до державного боргу шляхом додаткового 

випуску і розміщення облігацій зовнішніх державних позик України 2015 

року першої та другої серій з датами погашення 1 вересня 2019 р. і 1 вересня 

2020 р. відповідно та додаткового випуску і розміщення державних 
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деривативів відповідно до  Умов випуску і розміщення (в тому числі 

додаткових випусків і розміщень) облігацій зовнішніх державних позик 

України 2015 року та Умов випуску і розміщення (в тому числі додаткових 

випусків і розміщень) державних деривативів, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 “Про здійснення 

у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з 

метою його реструктуризації і часткового списання” [71] 1. Така постанова 

суперечить чинному бюджетному законодавству.  

Дійсно, згідно із ч 8 ст. 74 Бюджетного кодексу України Порядок 

здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій встановлюється 

Кабінетом Міністрів України відповідно до умов, визначених цим Кодексом. 

Однак уряд зухвало порушує норму, відповідно до якої це має відбуватися за 

умовами Бюджетного кодексу України. Справа в тому, що у ст. 7 

Бюджетного кодексу України закріплено принцип самостійності. Це означає, 

що Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава 

коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні 

зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та 

органи місцевого самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів 

не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за 

бюджетні зобов'язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується 

закріпленням за ними відповідних джерел доходів бюджету, правом 

відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки 

Крим та органів місцевого самоврядування визначати напрями використання 

бюджетних коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад самостійно і 

незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві 

бюджети. До того ж у ч 4 ст. 74  Кодексу встановлено, що держава не несе 

                                                           
1 [71] Деякі питання вчинення у 2015 році правочину щодо переведення місцевого боргу Київської міської 

ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках, до державного боргу // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1040-2015-%D0%BF 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/912-2015-%D0%BF/paran22#n22
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/912-2015-%D0%BF/paran22#n22
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/912-2015-%D0%BF/paran22#n22
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/912-2015-%D0%BF/paran46#n46
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/912-2015-%D0%BF/paran46#n46
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/110-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/110-2011-%D0%BF
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відповідальності за борговими зобов'язаннями Автономної Республіки Крим і 

територіальних громад. Іншими словами, видавши вище зазначену 

постанову, уряд зобов’язання територіальних громад «віддав» державі. Але 

за законом так не має бути.  

До цього додамо, що прийнявши таку постанову, Кабінет Міністрів 

України порушив принцип ієрархічності законодавства. У цьому контексті 

доречно навести думку С.Л. Зівса, який, розмірковуючи про ієрархічність, 

справедливо стверджував, що вона  «становить собою одну із суттєвих 

якостей форм права, є важливим вираженням внутрішньосистемних зв’язків 

джерел права. Установлення суворих правил співвідношення джерел права і 

їх дотримання принципово важливо для режиму законності і є, по суті, 

симптоматичним показником, критерієм панування останньої»[95, с. 34]1. 

О.П. Шебанов також слушно зазначав: «з ієрархії випливає, що акти 

нижчестоящих і вищестоящих органів не повинні підміняти один одного, та й 

державні органи не вправі брати на себе вирішення питань, які не належать 

до їх компетенції [402, с. 198]2.  

З огляду на викладене вважаємо, що постанова Кабінету Міністрів 

України від 18 грудня 2015 р № 1040 «Деякі питання вчинення у 2015 році 

правочину щодо переведення місцевого боргу Київської міської ради за 

місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках, до 

державного боргу» видана з перевищенням повноважень уряду всупереч 

нормам Бюджетного кодексу України, тому мала бути визнана незаконною. 

Як ми продемонстрували, Кабінет Міністрів приймаючи відповідні 

постанови, впливає на динаміку фінансових правовідносин з державного і 

місцевого запозичення. Але це не всі обставини, що зумовлюють зміни в часі 

характеристик фінансових відносин із залучення державною і 

територіальними громадами коштів до публічних фондів. Обов’язковою 

умовою виникнення таких відносин є наявність волевиявлення тієї сторони 

                                                           
1  [95] Зивс Л.С. Источники права: моногр. / Л.С.Зивс. – М.: Наука, 1981. – С. 34.  
2 [402] Шебанов А.Ф. Форма советского права / А.Ф. Шебанов. – М.: Юрид. лит., 1968. – С. 198. 
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фінансових правовідносин, що протистоїть владному суб’єкту. Іншими 

словами, необхідна згода особи-кредитора, якою можуть виступати 

національні фізичні й юридичні особи, міжнародні організації, інші держави. 

При цьому у певних випадках такі учасники фінансових правовідносин 

вправі висувати свої умови, після узгодження яких укладаються відповідні 

угоди. Якщо говорити про зовнішні запозичення, то таке волевиявлення 

відбивається зазвичай у відповідних меморандумах і міжнародних договорах. 

Наприклад, таким є Меморандум про взаєморозуміння між Україною як 

Позичальником та Європейським Союзом як кредитором, що  ратифіковано 

Законом України 18 червня 2015 року [266]1. У цьому Меморандумі 

зазначено: 15 квітня 2015 року Європейський парламент та Рада 

Європейського Союзу прийняли рішення про надання макрофінансової 

допомоги Україні у розмірі до 1,8 мільярда євро у вигляді кредиту (Рішення 

EC 2015/601). Метою цієї допомоги є термінове зменшення зовнішнього 

фінансового тиску на Україну, поліпшення її платіжного балансу та 

забезпечення бюджетних потреб, а також підсилення її позиції за валютними 

резервами. Ця допомога з боку Європейського Союзу є додатком до ресурсів, 

які надаються Україні міжнародними фінансовими установами та на основі 

двосторонніх угод з донорами на підтримку державної програми економічної 

стабілізації та реформ. Допомога буде надана трьома траншами по 600 

мільйонів євро кожний. Виплати здійснюватимуться за умови задовільного 

проведення заходів з реалізації домовленостей за програмою розширеного 

кредитування (ПРК), укладеної між Україною та Міжнародним валютним 

фондом (далі - МВФ). Перший платіж буде виплачено після набрання 

чинності Меморандумом і відповідною Кредитною угодою, за умови, 

отримання Україною виплат в рамках ПРК, укладеної з МВФ. Виділення 

                                                           
1 [266] Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та 

Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником і Національним 

банком України як Фінансовим агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо 

отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 800 мільйонів 

євро): Закон України від 18  червня 2015 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/538-19/paran2#n2 
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другого та третього траншів не може відбутися раніше аніж через три місяці 

після виділення попереднього траншу і також буде обумовлено позитивною 

оцінкою Європейської Комісії, від імені Європейського Союзу, прогресу, 

досягнутого стосовно зазначеного далі переліку умов реалізації політики 

макроекономічного та структурного регулювання. Ці умови засновані на 

програмі економічної стабілізації та реформ, розгорнутої органами влади 

України, та узгодженої з домовленостями, досягнутими Україною з МВФ []. 

Як бачимо, в цьому Меморандумі вказано умови, за наявності яких буде 

відбуватися реалізація фінансових правовідносин з публічного запозичення. 

Таким чином, для виникнення фінансових правовідносин із запозичення 

обов’язково має бути волевиявлення кредитора, що відбивається зазвичай у 

відповідному договорі (угоді). Однак слід пам’ятати, що укладенню угоди 

про державну позику обов’язково передує прийняття закону про Державний 

бюджет на поточний рік, яким деталізуються розміри й інші умови 

запозичення. Отже, можна говорити про певну етапність у динаміці 

фінансових правовідносин з державного запозичення. 

Повернемося до розгляду питання щодо юридичних фактів, які 

зумовлюють виникнення фінансових правовідносин. Що ж стосується інших 

видів фінансових правовідносин, то твердження про обов’язковість 

прийняття акта певного фінансового органу може бути спростованим. 

Приміром, податковий обов'язок виникає у платника податку з моменту 

настання обставин, з якими Податковий кодекс України та закони з питань 

митної справи пов'язує сплату ним податку. Якщо розглядати податок на 

доходи фізичних осіб, то такою обставиною є отримання платником 

відповідного доходу. Факт отримання і буде зумовлювати виникнення 

податкових правовідносин зі сплати такого податку. Видання 

індивідуального акта в данному разі не потрібно.  

Щодо зміни і припинення фінансових правовідносин, то доречно навести 

думку В. Б. Ісакова, який, базуючись на типі розвитку фактичної основи 

правовідношення слушно стверджує, що правовідносини у своєму русі 
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можуть проходити або два етапи (виникнення і припинення), або три етапи 

(виникнення, зміна та припинення). Перший етап він називає простим, а  

другий – складний [103, с. 109]1. Таке твердження є конструктивним, адже 

вчений констатує, що зміна правовідносин – зовсім не обов’язковий етап їх 

динаміки. Ми підтримуємо таку позицію, оскільки фінансово-правове 

регулювання має своїм спрямуванням виникнення правовідносин (і це 

передбачає наслідком виникнення прав і обов’язків суб’єктів таких 

відносин), і їх припинення (що пов’язується із тим, що права і обов’язки 

суб’єктів належно реалізовано). До того ж, якщо підстави виникнення 

правовідносин та їх припинення, так само як і їх зміст у вигляді прав і 

обов’язків суб’єктів, чітко визначені фінансово-правовою нормою, то 

учасникам таких відносин залишається дотримуватися приписів норм 

фінансового права, ти самим виконувати передбачені обов’язки та 

реалізувати права. За такого підходу фінансові правовідносин за наявності 

відповідних юридичних фактів виникнуть, і згодом, у разі здійснення 

зобов’язаними суб’єктами обов’язків, будуть припинені належним 

виконанням. На наш погляд, фінансово-правове регулювання спрямовано 

саме на відсутність змін правовідносин, чим забезпечується належне 

виконання обовязків зобов'язаними суб'єктами. Зміна – це, скоріш, 

виключення, ніж правило. Такий підхід зумовлено тим, що публічна 

фінансова діяльність має складний, динамічний і системний харктер. Від 

належного і послідовного здійснення кожної із її стадій значною мірою 

залежить здатність держави і тероторіальних громад виконувати свої 

завдання і функції, реалізувати публічні інтереси. Саме цим і пояснюється те, 

що, за загальним правилом, у фінансовому законодавстві відсутні чіткі норми 

щодо умов зміни фінансових правовідносин.  

Як вбачається, правозмінюючі юридичні факти спрямовуються на 

коригування (трансформацію) певного структурного елемента фінансових 

правовідносин (об’єкта, змісту), тоді як зміна суб’єкта в підсумку передбачає 

                                                           
1 [103]Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве / В.Б. Исаков. – М.: Юрид. лит., 1984. – С. 109. 
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припинення таких відносин і виникнення нових. Позначимо, що зміна 

фінансових правовідносин також можлива за наявності дефектних 

(позитивних і негативних) юридичних фактів, що зумовлюють 

трансформацію фінансових правовідносин, приведення їх у первісний стан. 

У той же час, зміна фінансових правовідносин також можлива. Яскравим 

прикладом того, що розвиток фінансових відносин щодо запозичення, і 

зокрема, їх  зміна та припинення, залежить саме від позичальника може стати 

досвід Греції. Нагадаємо, що 5 червня 2015 року у цій країні було проведено 

референдум. Громадянам Греції було запропоновано дати відповідь на 

питання стосовно прийняття чи неприйняття умов міжнародних кредиторів: 

"Чи має бути ухвалений план угоди, представлений Єврогрупі 25 червня 

Європейською комісією, Європейським центральним банком і Міжнародним 

валютним фондом і який складається з двох частин, що представляють їх 

спільну пропозицію? Перший документ мав назву «Реформи для завершення 

поточної програми і після неї», а другий – «Попередній аналіз стійкості 

боргу». Учасники референдуму мали вибрати один з двох варіантів відповіді: 

«Не схвалено / ні» або, нижче, «схвалено / так» [279] 1. У підсумку більшість 

громадян не погодилася із умовами міжнародних кредиторів. Отже, можна 

констатувати, що кредитори, добровільно взявши участь у фінансових 

правовідносинах з державного кредиту, зобов'язані виконувати всі умови 

запозичення.  

У цьому контексті варто звернути увагу також на те, що якраз сам 

позичальник може змінювати умови відповідних запозичень. Зрозуміло, що 

це передбачає кропітку працю, узгодження інтересів як кредиторів, так і 

позичальника. Так,  19 травня 2015 р. було прийнято Закон України «Про 

особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою 

боргом та місцевим боргом».  У ст. 1 закріплено: у зв’язку із вчиненням 

правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та 

                                                           
1 [279] Референдум в Греції: більшість проголосувало «ні» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу.  

http://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/07/150705_greece_first_result_she 
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гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками) за 

переліком згідно з додатком до цього Закону шляхом обміну (зміни умов 

діючих позик), випуску та продажу відповідних боргових зобов’язань 

Кабінет Міністрів України має право приймати рішення про тимчасове 

зупинення здійснення платежів за всіма або деякими відповідними 

борговими зобов’язаннями. Тимчасове зупинення здійснення платежів 

запроваджується за кожним борговим зобов’язанням на строк до вчинення 

такого правочину (правочинів) та зміни умов відповідного запозичення щодо 

всіх кредиторів. При цьому в додатку до названого закону надано перелік 

зовнішніх боргових зобов’язань, щодо яких планується вчинення правочинів 

стосовно зміни умов запозичень [263]1. Наведене свідчить про те, що 

фінансові правовідносини з державного запозичення можуть 

трансформуватися не лише у зв’язку з виконанням умов відповідного 

запозичення (договору), тобто їх погашенням, але і з відповідною зміною 

умов запозичення.  

Отже, юридичні факти у фінансово-правовому регулюванні є 

різноманітними. З огляду на це, пропонуючі свій підхід до поділу юридичних 

фактів у фінансово-правовому регулюванні, ми намагаємось прискорити 

вирішення практичних питаннь, пов’язаних  із деталізацією визначення таких 

фактів у нормах фінансового права, що постають перед правотворчими 

суб’єктами. А це, у свою чергу, стає запорукою належного фінансового 

правозастосування. Таким чином, сутність фінансових правовідносин, які  

становлять собою динамічне правове явище, можливо розкрити у перебігу 

його відповідних етапів розвитку: виникнення, зміни й припинення. І 

особливе значення тут набувають юридичні факти – конкретні життєві 

обставини, з настанням яких норми фінансового права пов’язують 

виникнення, зміну та припинення правовідносин.  

 

                                                           
1 [263] Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим 

боргом: Закон України від 19 травня 2015 р. // Відомості Верхової Ради України. – 2015. – № 30. – Ст. 274. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

У перебігу здійснення дослідження питань, що увійшли до розділу 3 

дисертаційного дослідження, було зроблено наступні висновки: 

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. 

На підставі системного аналізу ст. 95 Конституції України і ст. 40 

Бюджетного кодексу України контсатовано, 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. 

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. 

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. 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 
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переведення правосуб’єктності у відповідне суб’єктивне право; займають 

самостійне місце у механізмі фінансово-правового регулювання. При цьому 

завдяки імперативному методу фінансового права, чіткості та однозначності 

фінансово-правових норм, юридичні факти визначено конкретно, вони не 

передбачають варіативності поведінки суб’єктів таких відносин.  

Виокремлено такі види юридичних фактів у фінансово-правовому 

регулюванні: залежно від їх складу прості (один юридичний факт, якого 

достатньо для настання юридичних наслідків), складні (система ознак факту),  

фактичний склад (сукупність фактів, що лише у передбаченій законом 

сукупності здатні викликати юридичні наслідки); за формою прояву – 

позитивні і негативні юридичні факти. З огляду на особливості фінансово-

правового регулювання, юридичні факти, що зумовлюють динаміку 

фінансових правовідносин, мають бути належним чином зафіксовані 

виключно шляхом документального оформлення. У той же час, фактичний 

склад може бути двох видів (чітко не визначений і не визначений 

нормативно). До того ж він може охоплювати своїм змістом складні 

юридичні факти. 

Ефективність дії юридичного факту залежить не тільки від його 

оптимального формального опису в фінансовому законі. Фінансово-правові 

норми, що містять бездоганно описані юридичні факти, можуть 

застосовуватися дуже обмежено або взагалі не працювати. Найчастіше 

причиною цього є неправильний вибір фактів, покликаних зумовлювати 

динаміку фінансових правовідносини. Для того, щоб мати можливість 

правильно описати, відобразити факт у фінансово-правовій нормі, необхідно 

спочатку визначити, які саме факти дійсності можуть породжувати бажані 

правові наслідки, тобто яким фактам надати значення юридичних. У зв’язку з 

цим закономірно постає проблема розробки критеріїв такого відбору. 

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

волі суб’єктів правовідносин, але настання яких тягне певні правові 

наслідки).  

Здійснено розмежування дефектних юридичних фактів, правопорушень 

і зловживання правом як юридичних фактів, що зумовлюють динаміку 

фінансових правовідносин. Правопорушення як юридичний факт у динаміці 

фінансових правовідносин має певну специфіку, що пов’язана із особливістю 

сфери регулювання і передбачає, відсутність вини. Воно закріплено у 

фінансовому законодавстві й зумовлює трансформацію регулятивних 

фінансових правовідносин в охоронні. Зловживання правом як юридичний 

факт розглядається як діяння, що може формально відповідати нормам 

фінансового права, однак у той же час порушує права і законні інтереси 

інших суб’єктів і набуває суспільної шкідливості. Іншими словами, 

зловживання правом відбувається без порушення норм фінансового права і 

не передбачає протиправності; притаманне суб’єктам, що представляють як 

владну сторону фінансових правовідносин, так і зобов’язану. Дефектними є 

такі юридичні факти, одна чи сукупність ознак яких не відповідає тим 

характеристикам, що закріплені фінансово-правовою нормою.  

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. Індивідуальні правові акти сприяють реалізації 

фінансово-правових норм та викликають відповідні правові наслідки щодо 

осіб, яких вони стосуються. 

Фінансово-правовий договір як юридичний факт характеризується 

такими ознаками: 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-
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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. 

Фінансово-правове регулювання має своїм спрямуванням виникнення 

правовідносин (і це передбачає наслідком виникнення прав і обов’язків 

суб’єктів таких відносин), і їх припинення (що пов’язується із тим, що права і 

обов’язки суб’єктів належно реалізовано). фінансово-правове регулювання 

спрямовано саме на відсутність змін правовідносин, чим забезпечується 

належне виконання обовязків зобов'язаними суб'єктами. Зміна – це, скоріш, 

виключення, ніж правило. Такий підхід зумовлено тим, що публічна 

фінансова діяльність має складний, динамічний і системний харктер. Від 

належного і послідовного здійснення кожної із її стадій значною мірою 

залежить здатність держави і тероторіальних громад виконувати свої 

завдання і функції, реалізувати публічні інтереси. Саме цим і пояснюється те, 

що, за загальним правилом, у фінансовому законодавстві відсутні чіткі норми 

щодо умов зміни фінансових правовідносин. 
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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 
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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 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 
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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 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.  
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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. 
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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 

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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